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Máj, lásky čas – na tohle pořekadlo jste 
si možná vzpomněli hned prvního máje. 
Počátek měsíce nás totiž přivítal krás-
ným počasím a příslibem opravdového 
jara. Hned další ráno vás ovšem možná 
napadlo další pořekadlo – Sliby chyby. 
Po slunečném pondělku totiž nebylo 
ani stopy a z nebe se valily opět proudy 
deště. (Na horách prý dokonce připadlo 
něco sněhu…) No, doufejme, že tohle 
byl už opravdu poslední záchvěv paní 
zimy a dál už bud jenom krásně teplo 
a slunečno… Protože, co si budeme  po-
vídat, když svítí sluníčko, stromy kvetou 
a v trávě se objevují rozkvetlé koberce 
jarních kytiček, i ten nejzatvrzelejší pe-
simista má trochu optimističtější pohled 
na svět… Ten totiž v záplavě jarních ba-
rev vypadá mnohem líp. 
A tak, my optimisté s novou nadějí vy-
rážíme na Petřín, snílci očekávají novou 
lásku, protože, upřímně, kdy, když ne 
teď a děti se radují, protože jsou zase 
o krůček blíž vytouženým prázdninám.  
A co vám přináší květen v našem časopi-
se? Samozřejmě novou porci zajímavých 
článečků. Řekneme si něco o cestování 
v těhotenství i o cestování s dětmi, pora-
díme vám, jak se správně opalovat i jak si 
vybavit domácí lékárničku.  

Tak na shledanou za měsíc…

Editorial
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Těhotenství

Porod je jedním z nejdůležitějších a nejvíce emotivních momentů v životě každé 

ženy. Většina rodiček tento den vnímá jako neopakovatelný zážitek na celý život. 

Jak na něj bude vzpomínat a jak bude samotný porod probíhat, závisí velkou měrou 

na tom, kdo bude o nastávající maminku pečovat a jaké jsou zvyklosti v dané 

porodnici. Jedním z nejdůležitějších kroků je proto výběr místa porodu.

JAK VYBRAT PORODNICI
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„Při volbě porodnice je potřeba řídit se 

vlastními představami a přáními. Kvali-

ta, způsob péče a  vstřícnost personálu 

se v  jednotlivých zařízeních může lišit. 

Každá maminka má své touhy a očekává 

jedinečný prožitek z narození miminka, 

a  proto je nezbytné pro jeho příchod 

vybrat takové místo, které bude rodič-

ce nejlépe vyhovovat a kde se bude cítit 

bezpečně,“ říká Pavla Jelínková, vrch-

ní sestra gynekologicko-porodnického 

a neonatologického oddělení v Nemoc-

nici Mělník, kterou provozuje společ-

nost VAMED Mediterra.

TA NEJLEPŠÍ PÉČE PRO OBA
Většina nastávajících maminek se nej-

prve zaměří na porodnice, které se 

nacházejí v blízkosti jejich bydliště. Na-

vštíví internetové stránky daného zdra-

votnického zařízení, řadu informací 

a osobních zkušeností již mají od svých 

kamarádek nebo známých. Nic však ne-

nahradí osobní prohlídku prostředí. Vět-

šina porodnic nabízí návštěvy porodních 

boxů a  oddělení šestinedělí. Velmi pří-

jemné bezesporu je, pokud lze prohlíd-

ku absolvovat po individuální domluvě, 

aby nastávající maminku mohl dopro-

vodit i  její manžel či partner. Prostředí 

porodnice má navozovat příjemné po-

city s jistotou a zázemím lékařské péče. 

„Důležitá je nabídka kvalitní péče nejen 

pro rodičku, ale i  pro miminko, která 

dává jistotu, že se žena může s důvěrou 

obrátit na pracovníky porodnice, a  to 

i  v  případě obav či  při možných kom-

plikacích. Budoucí maminky by se proto 

měly zajímat, zda je součástí vybrané 

porodnice i  jednotka intenzivní novo-

rozenecké péče, jež poskytuje kvalifiko-

vanou péči o děti narozené předčasně. 

Velmi podstatnou informací je rovněž, 

jestli se porodnice řídí filozofií přiroze-

ného porodu a jaké je procento porodů 

vedené císařským řezem,“ vysvětluje 

Pavla Jelínková.

ZOHLEDNĚTE VYBAVENÍ 
I POMŮCKY
 Ať už je maminka bez porodního plánu 

nebo s  ním, měla by se zaměřit na to, 

zda budou její potřeby a přání respek-

továny. Je-li možná přítomnost partnera 

po celou dobu porodu, jaké je vybavení 

porodního boxu či zda je porodní lůž-

ko uzpůsobeno pro úlevové polohy při 

samotném porodu. Dnes již ve většině 

zdravotnických zařízení bývají běžnou 

součástí i pomůcky k relaxaci při porodu, 

jako jsou například overbaly, žíněnky, 

polštáře, masážní válečky a mnohé dal-

ší. V řadě porodnic uplatňují prostředky 

alternativního přístupu v  porodnictví, 

ke kterým se řadí mimo jiné třeba aro-

materapie či muzikoterapie nebo použí-

vání tzv. úlevových pomůcek v průběhu 

porodu. „Nastávající maminky nemusí 

využít všechny služby, které porodnice 

v  dnešní době nabízejí. Je však dobré 

vědět, jak široké je spektrum jejich po-

skytované péče. Důležité je i zázemí ka-

ždého porodního boxu, do něhož patří 

sprcha, toaleta a prostory pro doprovod 

ženy k porodu, ale také lékařské a pří-

strojové vybavení k zajištění případného 

nutného ošetření rodičky a  miminka. 

I  na tyto skutečnosti by těhotné měly 

pamatovat při prohlídce porodnice, aby 

se mohly i s miminkem cítit bezpečně,“ 

upozorňuje Pavla Jelínková. Při pro-

hlídce by maminka měla nahlédnout 

také do pokoje na oddělení šestinedělí 

a zjistit, jaké možnosti porodnice nabízí 

pro standardní a nadstandardní pokoj, 

popřípadě se rovnou domluvit na prefe-

rované variantě. 

MALÁ, NEBO VELKÁ 
PORODNICE?
Jednou z  nejčastějších otázek, které si 

budoucí maminky bezesporu kladou, 

je, jakou zvolit velikost porodnice. Jestli 

dát raději přednost malé útulné porod-

nici poblíž místa bydliště, nebo si vybrat 

některou z velkých porodnic v krajských 

městech. „Malé porodnice nabízí více 

individuální postoj a snahu poskytnout 

rodičce rodinné zázemí, věnují se pomo-
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Homo Ecologicus 
Expozice přírodě i člověku šetrných prostředků 
použitelných nejen v těhotenství, 
při porodu a v péči o děti

15. – 21. května 2017 
MediaKlub Spálená 
Spálená 8, Praha 1 Festival 

o těhotenství,  
porodu 

a rodičovství

Přednášky pro rodiče a zdravotníky * 
Interaktivní dopoledne pro žáky 
a studenty * Filmové projekce * 
Poradna porodní asistentky a duly * 
Expozice Děloha a Porodní sál * 
Zdravé občerstvení * Obchůdek * 
Dětský koutek  

Souběžné výstavy a akce 
na mnoha místech republiky

Pořádající organizace

Záštitu nad Světovým týdnem respektu k porodu 2017 
převzalo Hlavní město Praha

Záštita: Partneři:

Baby Signs®

Znakování

Mediální partneři:

Evropský rodinný měsíčník



ci u porodu a následně maximální pod-

poře kojení. S  tím souvisí výhoda těch 

porodnic, které získaly za podporu ko-

jení prestižní certifikát „Baby Friendly 

Hospital“. Právě malé nemocnice si veli-

ce zakládají na důkladné a individuální 

podpoře při kojení. Odborný personál 

takto certifikovaných zdravotnických 

zařízení klade důraz na výuku a pomoc 

při kojení nejen před porodem, během 

pobytu v porodnici, ale i v domácí péči 

po propuštění ženy z  porodnice,“ říká 

Pavla Jelínková.

KURZY POMOHOU S PŘÍPRAVOU
Při výběru porodnice by se měly bu-

doucí maminky zaměřit i  na nabídku 

nadstandardních služeb, které dané 

zdravotnické zařízení poskytuje. Dobrá 

porodnice nabízí možnost vlastního vý-

běru porodní asistentky. Ta ženu prová-

zí od první návštěvy v porodnici, po celý 

porod až do konce šestinedělí. V dnešní 

době je již běžné, že součástí nabíd-

ky porodnice jsou předporodní kurzy. 

U  nich by těhotnou mělo zajímat, jak 

jsou obsáhlé, zda nabízí pouze příjemné 

povídání a  prvotní přípravu maminek 

na porod, nebo i rozšířené programy se 

cvičením, fyzioterapeuty či relaxaci ve 

vířivce. „V současnosti patří mezi často 

vyhledávané také kurzy kojení a  péče 

o  miminko v  šestinedělí, možnost cvi-

čení s miminkem nebo cvičení maminek 

po porodu a nácvik správné manipulace 

s miminkem. Pokud je maminka zvídavá 

a ráda poznává nové věci, je dobré in-

formovat se, zda vybraná porodnice po-

řádá rovněž akce pro maminky, jako je 

třeba výuka šátkování, bazárek, cvičení 

v těhotenství a mnohé další aktivity, kte-

ré jsou nejen praktické, ale i zábavné,“ 

vysvětluje Pavla Jelínková.

TLUMENÍ BOLESTI ANO, ČI NE?
Bolest při porodu je téma, které řeší 

snad každá těhotná žena. Možností 

a metod jejího tišení nabízí dnešní me-

dicína celou řadu. Při volbě porodnice 

tak hraje podstatnou roli také to, jaké 

prostředky mírnění bolesti dané zdra-

votnické zařízení využívá. Může se jed-

nat například o  epidurální analgezie 

(tlumení porodních bolestí podáním 

malé dávky znecitlivující látky a  léku 

proti bolesti do míšních obalů v oblas-

ti bederní páteře), dále pak inhalační 

analgetikum či podání paracervikálního 

bloku (místní znecitlivění pro uvolnění 

porodní branky). „Každá žena vnímá 

a  prožívá bolest jinak, stejně tak účin-

nost jednotlivých metod může být in-

dividuální. Některé maminky o tlumení 

bolesti nestojí, ale rovněž se stává, že 

když se pak s  ní setkají, mění názor. 

Není možné totiž předem říci, jak bude 

porod probíhat. Podstatné je, aby ro-

dičky měly veškeré potřebné informa-

ce o  všech možnostech a  mohly si tak 

zvolit vhodný bolest tišící prostředek. 

Samozřejmě jich nemusí využít, ale je 

nezbytné, aby vybranou metodu daná 

porodnice nabízela. S  volbou nejvhod-

nějšího přístupu budoucím maminkám 

pomůže porodník daného zdravotnic-

kého zařízení, říká Pavla Jelínková. Další 

nabízenou možností, kterou dnes větši-

na dobrých porodnic poskytuje, je také 

odběr pupečníkové krve s jejím násled-

ným uchováním v  tkáňové bance pro 

potřebu děťátka nebo jeho sourozence.

DBEJTE NA POPORODNÍ PÉČI
První chvilky po narození miminka jsou 

zcela nenahraditelné. Jakým způsobem 

tyto okamžiky proběhnou, mohou ovliv-

nit vztah maminky s dítětem na celý ži-

vot. V posledních letech je důraz kladen 

na tzv. bonding, jedná se o nepřetržitý 

kontakt matky a dítěte v době těsně po 

porodu a  v  dalších hodinách i  dnech. 

„Rodička by se měla informovat, jestli 

je bonding samozřejmostí jak u přiroze-

ného porodu, tak i  po císařském řezu. 

Zda porodnice umožňuje přítomnost 

tatínka i  u  porodu císařským řezem 

a jestli v tomto případě nabízí možnost 

bondingu s tatínkem, než je císařský řez 

dokončen. Je-li samozřejmostí, aby se 

po porodu novorozence vyčkávalo do-

tepání pupečníku a  zda může tatínek 

následně pupečník přestřihnout,“ vy-

světluje Pavla Jelínková.

Dalším přístupem v  péči po porodu je 

tzv. rooming-in, což je společný pobyt 

maminky s  dítětem 24 hodin denně, 

který dnes bývá již běžnou záležitostí 

a nabízí ho většina porodnic. V případě, 

že zdravotní stav maminky nedovoluje 

se o děťátko postarat, nabízí dobrá po-

rodnice zázemí pro tatínka nebo jiný 

doprovod, který péči o něj zajistí.

PEČLIVĚ ZVAŽUJTE!
V  neposlední řadě by se těhotná měla 

informovat i  o  podmínkách registrace 

k porodu v  různých zdravotnických za-

řízeních. Je-li možné ji realizovat online, 

ve kterém týdnu a  jakou dokumentaci 

je nutné mít do registrační poradny při-

pravenou. „V  dnešní době je význam-

ným benefitem, že moderní komuni-

kační prostředky umožňují maminkám 

nahlédnout do zázemí porodnic ještě 

dříve, než ke svému porodu dorazí. Exis-

tuje řada dalších možností, jak se osob-

ně seznámit s  nabídkou služeb a  pro-

středím porodnice. Nebojte se jich proto 

využít. Místo, kde přivítáte vaše mimin-

ko, si totiž skutečně můžete vybrat,“ 

uzavírá Pavla Jelínková.

Foto: Shutterstock.com
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André Van Lysebeth
Učím se jógu
218 Kč

André Van Lysebeth za svého života vydal 
šest knih; Učím se jógu je jeho první svazek 
věnující se základním ásanám, u nichž jsou 
vždy popsány jejich jednodušší i složitější 
varianty. Autorovo dílo se setkalo se širokým 
ohlasem nejen v rodné Belgii, ale i v mnoha 
dalších zemích. To proto, že Van Lysebeth se 
neomezuje jen na povrchní popis jednotli-
vých pozic, ale snaží se zájemci předat samu 
podstatu jógy. Už na prvních stránkách 
klade autor důraz na zdánlivě nepodstatné 
detaily (relaxace, dýchání, soustředění), kte-

ré však tvoří s ásanami 
nedílný celek. Vysvětlu-
je zásady, podle nichž 
se sestavuje série cviků, 
i pořadí, v němž je tře-
ba polohy zařazovat. 
U každé ásany podrob-
ně probírá její jednot-
livé fáze, upozorňuje 
na možné chyby i na 
podmínky nezbytné 
k jejímu správnému 
provedení. Základní 
kurz jógy doplňují po-
kyny týkající se hygieny 
a stravování.

LENKA HORŇÁKOVÁ-CIVADE
Marie a Magdalény
248 Kč

Román české autorky vyznamenaný francouzskými lite-
rárními cenami!

Magdaléna, Libuše, Eva… jedna rodová linie a stejný osud: všechny 
vyrůstají bez otce. Magdaléna zažila nacistickou okupaci, Libušino 
dětství, rámované kolektivizací, končí za okupace vojsky Varšavské 
smlouvy, Eva je dítětem normalizace. A jedna po druhé svým osobitým 
způsobem vypráví o lásce, o naději, o světle v temnotách a o vnitřním 
zdroji síly, která každé z nich umožní nést hlavu vztyčenou 
navzdory nepřízni osudu i historie. 
A jedna po druhé vypráví i o Marii, 
jejich matce, babičce a prababičce, 
která jako archetypální ženské bož-
stvo onu sílu opatruje a šíří.
Lenka Horňáková-Civade pevným, 
a  přitom křehkým, průzračným 
a zpěvným stylem prostřednictvím 
svých hrdinek vystavěla rodinnou 
ságu, příběh jedné rodiny, navzdory 
tragickým okolnostem velmi prostý, 
navzdory velké historii velmi všední 
a navzdory obyčejnosti velmi silný.

NOVINKY NAKLADATELSTVÍ ARGO
DANNY WALLACE
Hamish a Světokazi
298 Kč

Kniha známého britského 
moderátora, herce, filmové-
ho tvůrce a autora knih pro 
dospělé čtenáře je vhodnou 
četbou pro fanoušky knížek 
Roalda Dahla, Davida Walliam-
se či Toma Gatese.
Co byste dělali, kdyby... se celý 
svět naráz zastavil? Ano, úpl-
ně celý, se vším všudy – jako 
v pohádce o Šípkové Růžence. 
Ptáci by strnuli uprostřed letu, 
letadla by nehybně visela ve 
vzduchu, lidé by se nehýbali 
– všichni kromě vás! Přesně 
tohle se stane desetiletému 
Hamishovi. A na svědomí to 
mají Světokazi a jejich děsiví přátelé. Chtějí totiž ovládnout svět! Jo, 
a nesnáší děti. Zvlášť ty, které o nich vědí. Jako Hamish. Je vám jasné, 
co Hamishovi hrozí? A je vám jasné, co se stane, když Hamish nepřijde 
na to, jak na tyhle zloduchy vyzrát? Ne? No tak to si nechte vyprávět!
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LENKA HORŇÁKOVÁ-CIVADE
Marie a Magdalény
248 Kč

Román české autorky vyznamenaný francouzskými lite-
rárními cenami!

Magdaléna, Libuše, Eva… jedna rodová linie a stejný osud: všechny 
vyrůstají bez otce. Magdaléna zažila nacistickou okupaci, Libušino 
dětství, rámované kolektivizací, končí za okupace vojsky Varšavské 
smlouvy, Eva je dítětem normalizace. A jedna po druhé svým osobitým 
způsobem vypráví o lásce, o naději, o světle v temnotách a o vnitřním 
zdroji síly, která každé z nich umožní nést hlavu vztyčenou 
navzdory nepřízni osudu i historie. 
A jedna po druhé vypráví i o Marii, 
jejich matce, babičce a prababičce, 
která jako archetypální ženské bož-
stvo onu sílu opatruje a šíří.
Lenka Horňáková-Civade pevným, 
a  přitom křehkým, průzračným 
a zpěvným stylem prostřednictvím 
svých hrdinek vystavěla rodinnou 
ságu, příběh jedné rodiny, navzdory 
tragickým okolnostem velmi prostý, 
navzdory velké historii velmi všední 
a navzdory obyčejnosti velmi silný.

NOVINKY NAKLADATELSTVÍ ARGO
DANNY WALLACE
Hamish a Světokazi
298 Kč

Kniha známého britského 
moderátora, herce, filmové-
ho tvůrce a autora knih pro 
dospělé čtenáře je vhodnou 
četbou pro fanoušky knížek 
Roalda Dahla, Davida Walliam-
se či Toma Gatese.
Co byste dělali, kdyby... se celý 
svět naráz zastavil? Ano, úpl-
ně celý, se vším všudy – jako 
v pohádce o Šípkové Růžence. 
Ptáci by strnuli uprostřed letu, 
letadla by nehybně visela ve 
vzduchu, lidé by se nehýbali 
– všichni kromě vás! Přesně 
tohle se stane desetiletému 
Hamishovi. A na svědomí to 
mají Světokazi a jejich děsiví přátelé. Chtějí totiž ovládnout svět! Jo, 
a nesnáší děti. Zvlášť ty, které o nich vědí. Jako Hamish. Je vám jasné, 
co Hamishovi hrozí? A je vám jasné, co se stane, když Hamish nepřijde 
na to, jak na tyhle zloduchy vyzrát? Ne? No tak to si nechte vyprávět!
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Dawn Frenchová
Rosiina metoda
298 Kč

Komický román o ženě, která až do 
svých osmatřiceti let říkala ne, a teď chce 
najednou všechno dohonit. Excentrická 
anglická učitelka Rosie se rozhodne 
přijmout místo v bohaté newyorské rodině 
Wilder-Binghamových, kde bude dělat paní 
k dětem, osmiletým dvojčatům Thomasi 
Wilder-Binghamovi Třetímu a Kembleovi 
Wilder-Binghamovi Juniorovi. Ukáže se 
však, že v luxusním, citově chladném 
a morálně vypulírovaném prostředí, kde 
mají všichni a všechno své určené místo, 
se nejen nedá 
pracovat 
s dětmi, 
ale nedá se 
tam skoro 
dýchat. Aby 
tam vydržela, 
nechá se Rosie 
poprvé v životě 
řídit svým 
instinktem, 
a brzy obrátí 
spořádaný svět 
sešněrované 
rodiny v třeštivý 
chaos.

Clare Bennettová
Deníček prince George
298 Kč

Prince George je malý velký muž a světo-
vá celebrita číslo jedna, která se už teď 
připravuje na svou roli vládce britského 
impéria. V královské rodině však opět čekají 
přírůstek, George dostane bratříčka nebo 
sestřičku. Jak se s tím nejvlivnější dítě světa 
vypořádá? S anglickým smyslem pro ironii 
a uměřenost? Se suchým humorem? Anebo 
s nedůstojným řevem a nudlí u nosu? A jak 
jenom vysvětlit týmu rádců a poradců, že 
miminka nenosí čáp, ale Santa Claus? Karel 
Hynek Mácha, Adrian Mole i Bridget Jone-

sová se mohou 
jít klouzat.

argo.indd   1 2.5.2017   17:35:16
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Těhotenství

Každá nastávající maminka si prochází složitým obdo-

bím, kdy se snaží dbát na to, aby svému tělu dodala 

vše potřebné pro správný vývoj očekávaného potomka. 

Obecně platí několik základních zásad, které napoví, 

čeho je třeba se před a během těhotenství vyvarovat, 

a co je naopak pro správný vývoj miminka nejlepší.

PLÁNUJETE MIMINKO? 

PŘIPRAVTE SE VČAS
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OČISTĚTE SVÉ TĚLO
Ačkoliv se objevují názory, že není po-

třeba své tělo na těhotenství připra-

vovat zbytečně brzy, v případě užívání 

toxických látek toto tvrzení rozhodně 

neplatí. Pokud plánujete otěhotnět, 

na kouření a  alkohol nebo jiné drogy 

rovnou zapomeňte. Odborné studie 

potvrdily, že kouření podporuje rych-

lejší stárnutí vajíček a  způsobuje tak 

sníženou plodnost kuřaček v porovnání 

s nekuřačkami až o 60 %. Lékaři proto 

radí, aby ženy, které plánují otěhotnět, 

přestaly kouřit alespoň 3 měsíce před 

početím. Pokud matka kouří během 

těhotenství, ohrožuje své dítě následu-

jícím:

• nízká porodní váha,

• astma,

• snížená plodnost v dospělosti,

• diabetes, 

• genetická vada,

• poporodní závislost na nikotinu,

• zvýšená pravděpodobnost syndro-

mu náhlého úmrtí novorozenců.

Pokud nestihnete s  kouřením přestat 

před otěhotněním, snažte se svého 

neduhu zbavit co nejdříve poté, co 

zjistíte, že čekáte miminko. Studie no-

vozélandských vědců ukázala, že po-

kud ženy přestanou kouřit do 15. týdne 

těhotenství mají šanci zmírnit dopady 

na plod téměř na minimum.

ZDRAVOTNÍ STAV MĚJTE POD 
KONTROLOU ODBORNÍKA
Ženy, které mají vážnější zdravotní pro-

blémy, nemusí mít nutně obavy o  své 

dítě. Je ale nutné, aby vše konzultovaly 

s odborníky. „Žena, která trpí chronic-

kým onemocněním – vysoký krevní tlak, 

cukrovka, porucha štítné žlázy, astma 

či jiné – by měla plánovat těhotenství 

na dobu, kdy je tato nemoc stabilizo-

vaná,“ vysvětluje MUDr. Richard Sabol 

z  kliniky Zámeček Malvazinky, kterou 

provozuje společnost Mediterra. 

ZÁKLADEM JE SPRÁVNÁ VÝŽIVA
V  těhotenství se nesmí zapomínat na 

vyváženou stravu, která je nezbytná 

pro správný vývoj plodu. Není potře-

ba se v  jídelníčku příliš omezovat, ale 

v  množství platí zásada „všeho s  mí-

rou“. Strava by měla být bohatá na ná-

sledující látky:

• vitamíny (ovoce, zelenina),

• bílkoviny (maso, mléčné výrobky),

• esenciální mastné kyseliny (ořechy, 

mořské plody),

• železo (vejce, červené maso, játra),

• jód (mořské plody, mléko).

Vyvarovat byste se naopak měly:

• tepelně neupraveným masům 

• sýrům z nepasterizovaného mléka 

(spíše zahraniční sýry).

NEZAPOMEŇTE NA VITAMÍNOVÉ 
DOPLŇKY
Nastávající maminky by měly myslet 

i na dostatek vitamínových doplňků.  

Nedostatek vitamínů a bílkovin může 

vést k  nedostatečnému vývoji mozku  

či vrozeným vývojovým vadám dítěte.  

Po poradě s  gynekologem proto vždy 

volte ty nejlepší doplňky, které dodají 

dostatek živin vám i vašemu miminku.

NEZAPOMEŇTE NA KYSELINU 
LISTOVOU
Zvýšený příjem kyseliny listové je ženám 

doporučován již v době plánování těho-

tenství. Jak uvádí MUDr. Richard Sabol: 

„Je prokázáno, že užívání kyseliny lis-

tové snižuje riziko spontánního potratu  

a  některých typů vrozených vývojových 

vad. Pro naplnění těchto tvrzení je opti-

mální nebo spíše nutné, aby žena začala 

s užíváním kyseliny listové již několik týd-

nu před samotným početím, tzn. v době 

přípravy na těhotenství,“ dodává. Kyseli-

na listová je obsažena například v listové 

zelenině, kvasnicích a játrech.

PRVNÍ PŘÍZNAKY  
TĚHOTENSTVÍ
Známé proměny chutí, touha po kyse-

  Vysoká dávka kyseliny 
listové (800 µg)  
v přirozené formě, 
doporučovaná Světovou 
zdravotnickou organizací

  Bohaté složení  
23 vitamínů a minerálů

  Přírodní DHA a EPA 
s až o 50 % vyšší 
vstřebatelností *

  DHA a EPA bez typické 
rybí pachuti

doplněk stravy

Zvolte to nejlepší pro maminky i miminka
 plánování těhotenství
 těhotenství
 kojení

pro období

* než polosyntetické ethylestery

Ústav pro péči 
o matku a dítě

12

Těhotenství



INZERCE

anag@anag.cz
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585 757 411
www.anag.cz

Celý sortiment již vydaných knih 
nakladatelství ANAG najdete ve všech dobrých 

knihkupectvích po celé ČR.

JEZTE, HÝBEJTE SE, SPĚTE (5813) 
Jak malá rozhodnutí vedou 
k velkým změnám

Tom Rath 

Užívat si jídlo, udě-
lat si na něj čas a vy-
chutnat si ho všemi 
smysly. Důležitá je 
však zároveň sebe-
láska a sebe přijetí. 
Tím lze docílit vys-
něné postavy.  Sedm 
pravidel, která au-

tor s úspěchem používal, popsal v této 
knize.  Najdete v ní všechno, co mu po-
mohlo dostat se na jeho vysněnou hmot-
nost – ale současně co jej od prvního dne 
naplňovalo pocity štěstí. Součástí knihy 
jsou chutné kulinářské recepty, které si 
sám autor v průběhu hubnutí napsal.

216 stran, brožovaná 319 Kč

HURÁ, MIMINKO! (5859)
Jillian Michaels 

Slavná fi tness tre-
nérka Jillian Micha-
els, matka dvou ma-
lých dětí, ve své nové 
knize sestavila prů-
lomový 15měsíční 
program pro poho-
dové a šťastné těho-
tenství od období 
před otěhotněním 
až do doby po po-

rodu. Na rozdíl od jiných knih o dětech 
podává Jillian informace na rovinu, bez 
vytáček. Naučíte se rozpoznat nebez-
pečné toxiny skryté v jídle a v domácnosti 
škodlivé pro vás i vaše děti. Recepty, cvi-
čení a tipy pro domácnost vám pomohou 
cítit se co možná nejlépe v průběhu kaž-
dého trimestru.

448 stran, brožovaná 389 Kč

BIBLE (5920)
DĚTSKÝCH POKRMŮ
Annabel Karmel

Tato kniha nabízí 
stejně snadné re-
cepty jako před-
chozí tituly Anna-
bel Karmel – ideál-
ní pro ty z nás, 
kteří bojují s ča-
sem, ale přesto 
chtějí poskytnout 
dětem výživné 

jídlo. Může být skvělým dárkem pro 
nové rodiče, nebo dobrým pomocní-
kem pro každého, kdo hledá inspiraci 
na nové pokrmy nebo kdo potřebuje 
překonat stresující začátky prvních jídel 
se svými dětmi. Publikace obsahuje re-
cepty pro první a druhou fázi odstavo-
vání, pro děti ve věku devět až dvanáct 
měsíců a pro batolata.

344 stran, vázaná 359 Kč
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  Vysoká dávka kyseliny 
listové (800 µg)  
v přirozené formě, 
doporučovaná Světovou 
zdravotnickou organizací

  Bohaté složení  
23 vitamínů a minerálů

  Přírodní DHA a EPA 
s až o 50 % vyšší 
vstřebatelností *

  DHA a EPA bez typické 
rybí pachuti

doplněk stravy

Zvolte to nejlepší pro maminky i miminka
 plánování těhotenství
 těhotenství
 kojení

pro období

* než polosyntetické ethylestery

Ústav pro péči 
o matku a dítě



lém nebo sladkém, únava a nevolnost, 

to vše značí, že se něco děje. Jedním ze 

skutečně prvních příznaků gravidity je:

• vynechání menstruačního krvácení,

• bolesti a napětí prsou, 

• přecitlivělost na určité pachy, 

• změna barvy kůže (jizvy, bradavky, 

podbřišek, zevní genitál),

• změna kvality vlasů, 

• bolesti v podbřišku, 

• někdy se objeví i  fyziologický po-

ševní výtok typický v těhotenství

PRAVDA O MENSTRUACI  
V TĚHOTENSTVÍ
Ženy se často spoléhají na to, že je vy-

nechání menstruace včas na graviditu 

upozorní. Tělo je však může ošálit. Kr-

vácení se totiž klidně může objevit i po 

početí. Nejedná se ale o klasickou men-

struaci. 

Nejčastější druhy krvácení i  po početí 

jsou dvojí:

1. tzv. Implantační krvácení

2. krvácení při nedostatečné produk-

ci hormonů

„S  implantačním krvácením se může 

žena setkat kolem 4. - 6. týdne těhoten-

ství. Jedná se převážně o slabé krvácení 

či špinění způsobené implantací – vnik-

nutím vyvíjejícího se embrya do stěny 

děložní, přičemž může dojít k poruše-

ní cévy ve sliznici děložní s následným 

krvácením,“ vysvětluje MUDr. Richard 

Sabol. Pokud se takovéto krvácení ob-

jeví, nemusejí se ženy obávat. Jedná se 

přirozený jev, který nevyžaduje léčbu. 

„Další, relativně častá příčina krvácení 

v  prvním trimestru těhotenství je tzv. 

hormonální insuficience (nedostatečná 

produkce hormonů), kdy tělo ženy pro-

dukuje nedostatek hormonu, který má 

podporující vliv na zdárný vývoj těho-

tenství. Tento hormon se nazývá proge-

steron a pomáhá udržet těhotenství do 

vytvoření funkční placenty, přibližně 

do 12. – 13. týdne těhotenství,“ dopl-

ňuje MUDr. Richard Sabol.

HORMONÁLNÍ ANTIKON-
CEPCE – NIC NENÍ JISTÉ
Hormonální antikoncepce je v  součas-

né době jedním z  druhů antikoncep-

ce, který v  ČR užívá necelá polovina 

žen mezi 15. a 49. rokem života. Ten-

to typ antikoncepce brání uvolně-

ní vajíčka z  vaječníků (ovulaci), díky 

čemuž je její účinek vysoce efektiv-

ní. I  přesto je při užívání hormonální 

antikoncepce možné otěhotnět, byť 

je výskyt těchto případů velmi ojedi-

nělý. „Pokud dojde k  početí při uží-

vání hormonální antikoncepce, je to 

většinou způsobeno chybou v  užívání 

– nejčastěji tablet.  Dále k tomu může 

přispět průjmové onemocnění či zvra-

cení v době po požití pilulky. Nicméně 

nikdy není možné se 100% jistotou 

vyloučit otěhotnění ženy ani při pocti-

vém užívání hormonální antikoncep-

ce,“ vysvětluje MUDr. Richard Sabol.  

Dle dostupných odborných informací 

by užívání moderních přípravků hor-

monální antikoncepce nemělo mít ne-

gativní vliv na probíhající těhotenství. 

V případě, že žena během jejího užívá-

ní otěhotní, je ovšem potřeba hormo-

nální antikoncepci ihned vysadit.

KDY JE PO VYSAZENÍ ANTIKONCEPCE 
VHODNÁ DOBA PRO POČETÍ?
Doba návratu plodnosti je u  většiny 

preparátů hormonální antikoncepce 

velmi krátká. Dalo by se říct, že první 

menstruační cyklus od vysazení hormo-

nální antikoncepce, ve kterém u  ženy 

proběhne ovulace, je ten, ve kterém 

může spontánně a  bez rizika otěhot-

nět. „U některých typů hormonální an-

tikoncepce – tzv. depotní injekční pre-

paráty, které obsahují pouze gestageny 

(jeden z  typů pohlavních hormonů) 

– může být nástup plodnosti opožděn 

o 6 až 18 měsíců, ale toto neplatí pro 

běžné preparáty (pilulky či nitroděložní 

tělíska),“ říká MUDr. Richard Sabol. 

PROBLÉMY S OTĚHOTNĚNÍM 
– MUŽI VS. ŽENY
V  dnešní době se má za to, že za ne-

plodnost mohou v 50 % případů muži 

a v 50 % případů ženy. U mužů jasně do-

minuje porucha tvorby spermií. U  žen 

se pak jedná o především o hormonální 

příčiny. Mnoho žen má poruchy ovula-

ce (tzv. anovulační menstruační cyklus). 

„Tento problém se projevuje nejčastěji 

jako nepravidelný menstruační cyklus, 

zpravidla delší než je norma (28 – 35 

dnů),“ uvádí MUDr. Richard Sabol. Pří-

čina může být ve štítné žláze, hypofýze 

nebo v nadprodukci mužských pohlav-

ních hormonů.

Tyto problémy, které brání otěhotnění, 

se léčí dvěma způsoby: 

• léčba primárních příčin problému

• léčba pomocí léků na stimulaci 

ovulace 

Další poměrně častou příčinou neplod-

nosti bývá poškození vejcovodů – po 

prodělaných zánětech gynekologic-

kých orgánů, které jsou často způso-

bené chlamydiemi nebo podobnými 

patogeny. „Zde je řešením odstranění 

poškozeného vejcovodu. V  případě, 

že jsou postižené oba vejcovody, tak je 

po jejich odstranění nutné podstoupit 

metody umělého oplodnění,“ dodává 

MUDr. Richard Sabol.

Foto: Shutterstock.com
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Narodilo se nám miminko. A ona to není jenom radost, ale i velký strach. Děláme 

všechno správně? A nespouštíme se chyb, které by miminku mohly ublížit?

CHYBY, KTERÝCH 
SE DOPOUŠTÍME…



Jaké jsou tedy nejčastější chyby, které 

dělají rodiče, když si přivezou miminko 

z porodnice?

1) SPÁNEK NOVOROZENCE 
V PRVNÍCH 14 DNECH ŽIVOTA
Kdo by netoužil po tom, přinést si z po-

rodnice miminko, které způsobně celou 

noc prospí. Pediatři před tím ale varují. 

Aby miminko prospívalo a nedocházelo 

u něj k dehydrataci, je dobré ho budit 

minimálně po čtyřech hodinách na kr-

mení.

Navíc pokud čerstvě narozené dítě spí 8 

hodin v kuse, může jít i o velmi silnou 

novorozeneckou žloutenku - miminko 

je natolik apatické, že se samo nedoká-

že vyburcovat ke krmení.

Lékaři doporučují  novorozence v  noci 

nebudit, až teprve po čtrnáctidenní 

kontrole u pediatra, když miminko pro-

spívá, přibírá na váze a jinak nestrádá. 

2) KRMENÍ MIMINKA
Mnohdy maminky odchází z  porodni-

ce s informacemi, že mají své miminko 

krmit přes den každé tři hodiny. Přední 

odborníci se ale shodují, že dítě si do-

káže samo říci, kdy má hlad, a proto by 

se maminky měly řídit především jimi 

samotnými. A to platí u dětí kojených 

i nekojených. 

„Pokud se rodiče budou řídit potřeba-

mi svých dětí, pak děti budou mnohem 

lépe prospívat,” řekla pro CNN dok-

torka Ari Brownová, mluvčí Americké 

akademie pediatrů. Výjimkou jsou, jak 

již jsme řekli, pouze první dny, kdy si 

rodiče miminko přivezou z  porodni-

ce domu.  

3) PRVNÍ DNY MIMINKA  
A SPOLEČNOST
Někteří rodiče chtějí narození svého 

potomka náležitě oslavit a pozvou na 

oslavu větší množství lidí. Nebo se chtě-

jí pouze pochlubit a vyrazí s miminkem 

mezi větší množství lidí. Vystaví tak své 

dítě obrovskému množství chorobo-

plodných zárodků - nejrůznějším virům 

a bakteriím, s kterými se novorozenec 

ještě nedokáže poprat. Taková návště-

va může mít za následek silnou infekci 

a následnou hospitalizaci v nemocnici.

„Pokud dostane novorozenec v  šes-

tinedělí vysokou horečku, je zde vždy 

důvod k  obavám,” dodává doktorka 

Brownová. 

4) PRVNÍ PROCHÁZKY VENKU
Přestože by se rodiče s miminkem měli 

vyhýbat rušným místům, neznamená 

to, že by měli zůstat doma s miminkem 

celé šestinedělí. Spíše naopak. Novoro-

zencům i  maminkám určitě prospěje 

každodenní procházka venku. Výjim-

kou by měly být příliš mrazivé dny.

5) VĚŘTE SVÝM INSTINKTŮM
Příliš mnoho rodičů si po narození své-

ho potomka nevěří. Upřednostňují rady 

svých přátel, rodičů, známých před svý-

mi instinkty. „Pokud nevěříte sami sobě, 

pak uděláte mnohem více chyb, což 

může být pro vaše dítě velmi nebezpeč-

né,” říká pediatrička Lisa Thebnerová 

z New Yorku. Pokud budete cítit, že je 

s  vaším miminkem něco v  nepořádku, 

přestože vás vaši známí budou uklidňo-

vat, že to nic není, raději nic neodklá-

dejte a zajděte za svým pediatrem. Je 

lepší přijít dříve, než později!

Foto: Shutterstock.com
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KDYŽ NEJMENŠÍ

TRÁPÍ ZÁCPA
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Malé děti často trpí nejrůznějšími zažívacími problémy. Jejich střeva nejsou ještě 

dostatečně zralá a často reagují přecitlivěle na sebemenší změny stravy i prostředí. 

To způsobuje především v prvních třech měsících bolesti bříška – tzv. 

kojenecké koliky, v pozdějším věku pak dokáže potrápit zácpa.



Hlavními příznaky zácpy jsou obtížné 

a méně časté vyměšování, které dopro-

vází bolesti, křeče v  břiše, nadýmání 

a bolest hlavy. 

U dětí jde o častý problém objevující se 

typicky v době zavádění příkrmů a pak 

ve věku mezi 2. a 5. rokem, kdy se děti 

učí samostatnosti. Dlouhodobější zácpa 

může být projevem jiného onemocně-

ní, např. celiakie, onemocnění štítné 

žlázy či vrozených vad trávicí soustavy. 

Nejčastěji se ale jedná o  funkční one-

mocnění, kdy dítě cítí při vyprazdňová-

ní bolest, a  proto se snaží další stolici 

oddalovat.

Příčin může být hned několik. Kromě 

nevhodného jídla to může být napří-

klad i  stres nebo strach, které vyvolá-

vají žaludeční neurózu. Také porucha 

trávení, zánět slepého střeva a  další 

onemocnění mohou způsobovat zácpu. 

Proto by rodiče žádné bolesti bříška ne-

měli podceňovat. 

JAK POMOCI DOMA
• Podávejte dostatek tekutin, aby se 

stolice změkčila,

• podávejte ovocné šťávy či rozmixo-

vané ovoce,

• masírujte bříško teplou rukou po 

směru hodinových ručiček.

Když se objeví u  dítěte zácpa, nepod-

léhejte panice a v žádném případě mu 

nedávejte projímadlo, narušili byste mu 

normální činnost střev. Zapomeňte na 

studená, ostrá a  nadýmavá jídla jako 

jsou luštěniny, syrová zelenina nebo 

nezralé ovoce a omezte sladkosti. 

ZAŘAĎTE I PROBIOTIKA 
Některé probiotické kmeny jsou v při-

rozené formě obsaženy v  kysaných 

mléčných výrobcích. Jsou to hlavně růz-

né kmeny rodu Laktobacillus a Bifido-

bacterium. Patentovaný druh mléčné 

bakterie Lactobacillus reuteri Protectis 

s  výjimečnými vlastnostmi obsahují 

některé probiotické kapky. Probiotic-

ké kultury významně zvyšují odolnost 

proti střevním potížím a infekcím, zlep-

šují trávení, zmírňují plynatost střev 

a  zácpu. Po překonání kyselého pro-

středí žaludku se tyto „přátelské bak-

terie“ dostávají do střeva, kde vytvářejí 

střevní mikroflóru. Postupně osídlují 

lidský organismus a  stávají se jeho vý-

znamnou živou součástí. Pro děti však 

mají ještě několik dalších plus. Snižují 

riziko vzniku alergie nebo atopického 

ekzému a  zároveň také posilují imu-

nitní systém. Díky probiotickým kultu-

rám tělo lépe využívá vitaminy, vápník 

a laktózu v mléce. Maminky, které kojí, 

dodávají probiotika svému dítěti v ma-

teřském mléce. Pokud kojit nemohou 

nebo v okamžiku přechodu na mléčné 

a  posléze na nemléčné příkrmy, jsou 

správnou volbou kvalitní výživy, které 

jsou probiotiky obohacovány. Pro děti 

nejpříjemnější cestou, jak probiotika 

přijmout, jsou kapky. Probiotické kapky 

se mohou buď přidávat do jídla, nebo 

mohou být podána samostatně. (Při 

přimíchání do jídla nesmí mít pokrm 

více než 45 °C)

KDY KONTAKTOVAT LÉKAŘE
• pokud se zácpu nedaří řešit výše 

uvedenými opatřeními,

• pokud se zácpa opakuje a  přidá-

vají se další problémy (nechuten-

ství, bolesti břicha, silná bolest při 

vyprazdňování, horečka, zvracení 

apod.),

• pokud se ve stolici nebo na prádle 

objeví krev, 

• bolest se dostavila velmi rychle a je 

intenzivní.

Foto: Shutterstock.com
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Viburcol® čípky
Léčivý homeopatický přípravek tradičně 
užívaný pro zmírnění neklidu a podrážděnosti 
dětí v kojeneckém věku při:

 Zvýšené teplotě nebo horečce

 Nespavosti a bolestech bříška

	 Prořezávání zoubků

	 Běžných dětských infekcích

	 ke zmírnění příznaků

JIŽ
 O

D 1. DNE VĚKU

Dr. Peithner Prag s.r.o., Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4
tel.: 241 740 540, office@peithner.cz, www.peithner.cz

Viburcol čípky k zavádění do konečníku.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

- Heel

www.viburcol.cz
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PODLE ČEHO VYBÍRAT 
MATEŘSKOU ŠKOLU?
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Předškolní vzdělání nepřipravuje dítě jen na následující povinnou školní docházku, 

ale v podstatě na celý život. Správným výběrem mateřské školy zajistíte dítěti 

příjemný vstup do života a ušetříte si spoustu starostí. Podle čeho ale vybírat a na 

co si dát pozor?



Obecně se pravděpodobně setkáte se 

dvěma typy školek - státní a soukromé. 

Státní mateřské školy se řídí rámcovým 

vzdělávacím programem a jejich školné 

se pohybuje okolo 200 až 700 korun za 

měsíc. Soukromé mateřské školy bývají 

specificky zaměřené, nabízejí alterna-

tivní program a na jednoho pedagoga 

připadá menší počet dětí. Měsíčně se 

v tomto případě budete pohybovat od 

2500 do 15000 korun. Ne všechny sou-

kromé školky jsou v rejstříku škol. Když 

v něm nejsou, ptejte se proč? Podmín-

ky pro vstup do rejstříku nejsou nedo-

sažitelné. To že je školka v rejstříku je 

určitým puncem kvality, která je kont-

rolována z hlediska hygieny i pedago-

gických podmínek.

ZAMĚŘENÍ
V  dnešní době mají rodiče na výběr 

z  obrovské škály různých typů mateř-

ských škol, kdy každá z  nich má svou 

vlastní filozofii a  vzdělávací program. 

Rodiče tedy mohou kromě standard-

ních mateřských škol volit z Montessori 

školek, kde výuka probíhá podle princi-

pu „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ 

V nabídce jsou dále Waldorfské školky, 

které vycházejí z antroposofie, důraz je 

kladen na citový a morální vývoj dítě-

te. Tzv. „zdravé školky“ jsou zaměřené 

zejména na zdravou stravu a dostatek 

pohybu, zdraví je zde zohledňováno 

i při tvorbě prostředí, programu a cel-

kového způsobu života. Jazykové školy 

dají dětem základy cizích jazyků, mívají 

i  zahraniční pedagogy. V  lesních škol-

kách očekávejte, že bude dítě trávit 

maximum času venku pod širým ne-

bem, v  lese, sadu nebo jinde ve volné 

přírodě. Další charakteristikou bývá 

to, že v  lesních školkách děti nemají 

klasické hračky jako panenky, kočárky 

nebo auta. Děti si hrají s nestrukturo-

vaným materiálem, který v lese najdou 

- klacky, šišky, listy. Na jeho zpracování 

používají nářadí - kladiva, pily, nože, 

lopaty. 

MÍSTO
Důležitou součástí výběru mateřské 

školy je rozhodně místo. Nejpříjemněj-

ší pro rodiče i děti je určitě mít školku 

co nejblíže domovu, ideálně přes ulici, 

bohužel to však není vždy možné a  je 

nutné vybírat ze vzdálenějších mož-

ností. V  tomto případě se sami sebe 

ptejte: Existuje jednoduchý způsob, jak 

dítě každý den do školky dopravit? Bu-

deme chodit pěšky, jezdit autem nebo 

veřejnou dopravou? Kolik času cesta 

zabere? Mnoho rodičů také volí školku 

poblíž svého pracoviště, čímž si zjed-

noduší alespoň odpolední vyzvedávání 

a  s  dítětem stráví ještě další čas - čas 

cesty. Pozor si dejte i na otevírací dobu, 

která by měla korespondovat s vaší pra-

covní dobou. Převážná většina školek 

funguje od 7:00 do 17:00, ale není to 

pravidlem. U  soukromých mateřských 

škol bývá otevírací doma individuální.

PEDAGOGOVÉ
Nejlépe uděláte, když do školky zajdete 

na osobní návštěvu, mnoho školek na-

bízí dny otevřených dveří. Kromě toho, 

že si prohlédnete prostředí se určitě se-

znamte s  učitelkou, která ve třídě učí. 

Bude-li vám na první pohled sympatic-

ká, pravděpodobně se s  ní bude cítit 

dobře i  váš potomek. Zjistěte si, zda 

mají pedagogové konzultační hodiny 

a  dokážou vám poradit, kdyby nastal 

nějaký problém. Ověřte si, zda mají od-

povídající vzdělání. Měřítkem kvality je 

také péče o tým školky. Jsou zaměstnan-

ci v zaměstnaneckém poměru? Mají do-

volenou nebo místo ní pracují jinde, aby 

pokryli náklady na své potřeby?

PROSTŘEDÍ A VYBAVENÍ
Aby vaše dítě bylo spokojené a  cítilo 

se ve školce dobře, zohledněte při vý-

běru také prostředí a vybavení školky. 

Je interiér z přírodních materiálů? Jaké 

bude mít dítě k  dispozici pomůcky? 

S  čím může dítě ve školce pracovat? 

Působí prostředí pozitivně? Je ve školce 

dostatek světla a prostoru? Je ve školce 

čisto? Jak působí vstupní prostory a šat-

na? Jak vypadá zahrada? Podívejte se, 

zda jsou informace na nástěnkách a na 

webových stránkách aktuální. Jak často 

se tam objevují informace?

AKTIVITY
Mateřské školy se liší také svou akti-

vitou. Zjistěte si, jak časté je pořádání 

nejrůznějších akcí pro zpestření pro-

gramu. Téměř každá školka pořádá 

mikulášskou nadílku a  vánoční besíd-

ku, v některých se však můžete setkat 

s  pravidelnými výlety do divadla, pla-

veckými výcviky, zájmovými kroužky, 

vystupováním dětí, různé slavnosti atd. 

Dobrým znamením je, když jsou do 

těchto akcí zapojování také rodiče, pro-

tože to naznačuje jejich pozitivní vztah 

s pedagogy. 

JÍDLO
Otázkou pro rodiče by mělo být, jak 

probíhá ve školce stravování. Má škol-

ka vlastní kuchyň nebo dováží odjinud? 

A  je to z  místa, kde vaří podle dopo-

ručení a  předpisů pro děti? Jak vypa-

dá jídelníček? Jak často dostávají děti 

najíst? Je jídlo zdravé? Některé mateř-

ské školy si na výživě zakládají a děti si 

dokonce některé suroviny sami pěstují 

a  sbírají. Je důležité budovat v dětech 

zdravou úctu k jídlu a tu si získají, když 

budou seznámeny s celý procesem jeho 

cesty na talíř. 

DOPORUČENÍ
Zeptejte se svých přátel, kteří již mají 

výběr za sebou, podle čeho se řídili 

a  zda jsou s  konečnou volbou spoko-

jeni. Najděte si recenze na internetu. 

Známkou kvalitní mateřské školy jsou 

spokojení rodiče i děti.

Text: Mgr. Magdaléna Kapuciánová, 

ředitelka Mateřské školy Semínko, 

foto Shutterstock.com
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Naše kozí 
mlíčko, 
 dobrota nejen pro dětské bříško

Víte, že?

 
+  čistě přírodní

+  neobsahuje éčka 
a  stabilizátory

+  biologicky cenný 
nápoj

+  snadno stravitelné, 
nezahleňuje

+  má výbornou chuť,  
bez typického kozího 
zápachu

+  vynikající zdroj bílkovin

+  bohaté na vitamíny A, D, B1, 
B2, B12, vápník, fosfor, zinek, 
kyselinu listovou

+  vhodné již pro děti od  
1. roku

...plnotučné

Při vzniku dětských alergií se největší
role přičítá kaseinu z kravského mléka.
Kozí mléko má odlišné složení a bez
problémů je snášeno u dětí i dospělých.

tip!

Fosfor

 •  

•  

 •  

 

 

Tip na recept

Palačinky z kozího mléka

Ingredience

Postup

Firma s více než 25 letou tradicí 
Olimpex Olomouc

26 g kozího mléka rozkvedláme v 250 
ml vody. Přidáme vejce,sůl, všechnu 
mouku a dobře rozmícháme. Na 
rozpálené tukem potřené pánvi 
smažíme tenké palačinky. 
Ozdobíme dle vlastní fantazie.

OLIMPEX, spol. s r.o.
Wellnerova 134/7
779 00 Olomouc
Tel: + 420 585 414 138
e-mail: olimpex@olimpex.cz
www.olimpex.eu

26 g sušeného kozího mléka, 250 ml 
vody, 120 g hladké mouky, 1 vejce, 
špetka soli, tuk na pánev

 Naše kozí mlíčko zakoupíte ve Vaší 
lékárně, prodejně zdravé výživy nebo
v e-shopu www.olimpex.eu

potřebný pro zdravý růst a vývoj kostí u dětí

Zinek
k udržení normálního stavu zraku, k normální 
funkci imunitního systému

Vápník
potřebný pro normální růst a vývin kostí u dětí, 
napomáhá udržovat normální stav kostí a zubů

Kyselina listová
přispívá k normální psychické činnosti, k 
normální funkci imunitního systému

Sušené kozí mléko je dováženo z Holandska, kde 
je vyráběno z čerstvého kozího mléka vyprodu 
kovaného ve šlechtěných chovech. Vhodné i pro 
teplou kuchyni.
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Výživa hraje rozhodně velmi důležitou roli v celém vývoji dítěte. Rodiče by ji neměli 

brát na lehkou váhu, protože tvoří základ pro celý budoucí život. Špatné stravovací 

návyky vedou ke špatnému vývoji a neprospívají psychické, ani fyzické stránce 

dětského organismu. Učme proto děti správně jíst a dodržovat jednoduché zásady 

už od nízkého věku.

JÍDELNÍČEK
PŘEDŠKOLÁKA
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Nemá-li dítě ze zdravotních důvodů 

žádná potravinová omezení, je pro 

jeho vývoj nejvhodnější sestavit jídelní-

ček tak, aby byl především pestrý. Kaž-

dý den by se na jeho talíři měla objevit 

čerstvá zelenina a ovoce. Dětskému i 

dospělému organismu prospívá také 

pravidelné zařazování ryb do jídel-

níčku. Své místo by si zde měly najít i 

luštěniny. Při vaření se vyplatí používat 

hlavně čerstvé potraviny.

Naopak velmi omezte přidané cukry a 

sůl. Taktéž dětem neprospívají smaže-

ná jídla, ztužené tuky, různá aditiva a 

konzervanty.

Dítě by mělo jíst určitě pravidelně, tím 

se myslí alespoň 5krát denně po men-

ších porcích, což zabrání pocitu hladu. 

Rovněž by se nemělo zapomínat na 

dodržování pitného režimu, jehož pře-

vážnou součástí by měla být čistá voda.

VYTRVEJTE
S dětskými chutěmi to není úplně jed-

noduché. Některá jídla si děti oblíbí 

hned napoprvé, u jiných trvá zase tro-

chu déle, než jim přijdou na chuť. Nech-

te děti potraviny ochutnávat, ale ne-

nuťte je jíst velké množství, pokud jim 

jídlo zrovna nechutná, posílili byste tak 

totiž jejich odpor. Neoblíbené jídlo však 

hned z jídelníčku nevyřazujte a zkuste 

je po čase dítěti nabídnout znovu a tře-

ba v  kombinaci s  jinou potravinou či 

v jiné úpravě. Dětem obecně trvá déle, 

než si na některé chutě zvyknou a to, 

co jim nechutnalo včera, si třeba příští 

týden oblíbí.

PROBLÉM SLADKOSTI
Sladkosti s přidaným cukrem jsou něco, 

co dítě útlého věku z výživového hledis-

ka opravdu nepotřebuje. Pokud chcete 

dětem dopřát něco dobrého na zub, 

určitě je lepší to řešit ovocem v čerstvé 

či sušené podobě, případně ovocným 

pyré, nebo třeba oříšky. Můžete také 

například zkusit s  dětmi něco zdravé-

ho upéct. Když jej do přípravy zapojíte, 

určitě mu pak výsledné jídlo bude více 

chutnat. Pustit se můžete do domácího 

perníku s  jablky, pohankových palači-

nek či mrkvového koláče. Preferujte 

čerstvé potraviny a vyhněte se zbyteč-

nému cukrování a polevám. Místo cuk-

ru můžete využít i kvalitní sirupy (třeba 

javorový či datlový), med nebo džemy 

s vysokým podílem ovoce a bez přida-

ného cukru.

BUĎTE VZOREM
Nejlépe dítě naučíte zdravému životní-

mu stylu, budete-li sami jeho zásady do-

držovat. Tedy, pokud nechcete, aby dítě 

jedlo sladkosti či bramborové chipsy, ani 

vy sami byste je před ním neměli konzu-

movat. Stejně tak velmi záleží na tom, 

jaké potraviny vidí dítě doma, protože 

takové bude s  největší pravděpodob-

ností volit i v budoucnu. Pro dítě jste 

vzorem, ke kterému vzhlíží a napodo-

buje jej ve všech směrech svého života.

VEĎTE DIALOG
V prosazování zdravé stravy určitě dě-

tem nezapomeňte vysvětlit, proč je pro 

ně důležitá a jaký je její význam pro 

lidské tělo. Nejlepší je děti do samotné 

přípravy jídla zapojit a ukázat jim jakou 

má jídlo hodnotu. V rámci prosazování 

pestré stravy by dítě mělo poznávat co 

nejvíce chutí a zkoušet nové potraviny. 

Vyplatí se děti učit, co nám příroda na-

děluje a jaká je vlastně cesta surovin k 

našemu talíři, jak je tím ovlivněna kraji-

na a zvířata i jak původ jídla a jeho kva-

lita ovlivňuje životní prostředí. 

Máte-li tu možnost, ukažte dětem, jak 

potraviny rostou a odkud se berou na 

našem stole. Můžete je zapojit do sklí-

zení ovoce a následně společně upéct 

ovocný koláč. Děti to nejen bude bavit, 

ale poznají jednotlivé suroviny a vlast-

ně tak zjistí, jak určité pokrmy vznikají. 

V neposlední řadě si při vaření procvičí 

jemnou motoriku. Alternativou mohou 

být také vlastnoručně vypěstované by-

linky doma v  květináči nebo návštěva 

farmy spojená např. s výrobou a ochut-

návkou mléčných výrobků.

Text: Bc. Iveta Garciová, Mateřská 

škola Semínko, 

foto: Shutterstock.com
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www.mlekarna-valmez.cz

Moje srdeční 
záležitost

N O V I N K A

Acidofilní mléko vanilkové
S CEREÁLIEMI A LNĚNÝMI SEMÍNKY

obsahuje 3 % tuku

arna-valmez.cz

I N K A

ékoéko vanilkoovévanilkoové
NĚNÝMI SEMÍNKY
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Nakrmte lva a pohlaďte žirafu v ZOO Dvůr Králové
Staňte se na chvíli ošetřovatelem zvířat nebo se vydejte do zákulisí tropického 
pavilonu. Díky zážitkovým programům se v ZOO Dvůr Králové dostanete do bez-
prostřední blízkosti těch nejzajímavějších afrických druhů a poznáte místa, kam se 

běžný návštěvník nepodívá. 

Staňte se ošetřovatelem na jeden den nebo vyrazte na 
Offroad safari

Vyzkoušejte si práci se zvířaty se vším, co k tomu patří. Můžete strávit den s žirafami 
a zebrami, nakrmit lvy a gepardy nebo poznat zblízka exotické druhy ptáků. Třeba 
se stanete i svědky narození nového mláděte nebo zajímavého veterinárního zá-
kroku. Večer pak můžete vyrazit na Offroad safari a zažít africkou divočinu zblízka! 
Čeká vás soukromá projížďka terénním vozem po Africkém a Lvím safari. To vše ve 
společnosti zkušeného průvodce, který tu bude jen pro vás a vaše blízké. Výlet do 

safari můžete zakončit stylovou africkou večeří.

Aby byl váš zážitek ze zoo dokonalý, zůstaňte na noc mezi zvířaty. V ZOO Dvůr Krá-
lové můžete od jara do podzimu bydlet třeba v luxusních stanech v „korunách stro-
mů“, odkud uvidíte přímo na žirafy a probouzet se budete za řevu afrických šelem. 
Po celý rok je pak možné ubytovat se v afrických bungalovech nebo Hotelu Safari 
Lodge, kde je vám k dispozici bowling, zahradní posezení a během sezony bazén 

a vířivka. K tomu navíc volná vstupenka do zoo a místní i exotická gastronomie.

zoo dvur kralove.indd   1 3.5.2017   14:16:41
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V dnešní době není času nazbyt. Hledáme způsoby, jak spořit čas a současně nic 

nezanedbávat. To platí i pro přípravu svačin pro školáky. Sušenka a jablko jsou 

občas fajn, ale na každý nejsou asi úplně ideální. Svačiny jsou plnohodnotnou 

a potřebnou součástí dětského jídelníčku. Jsou totiž zdrojem energie, kterou děti 

při svém růstu a namáhání mozkových závitů spalují. 

PRO NAŠE NEJMENŠÍ
JEDINĚ TO NEJLEPŠÍ!
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Vhodná skladba svačin může přispět 

i ke snížení rizika vzniku obezity u dětí, 

což je v poslední době stále naléhavější 

téma. Kvalitní domácí svačina může za-

brat jen pár minut. A každý den může 

být jiná.  

Pokud si nejste jistí, jak taková plno-

hodnotná svačina může vypadat, stačí 

se držet všeobecných výživových dopo-

ručení. Základem by měly být kvalitní 

živočišné bílkoviny, které slouží jako 

stavební hmota pro růst, mají nízkou 

kalorickou hodnotu, a  tak nás strava 

bohatá na proteiny udržuje dlouho 

syté. Každé z  5 denních jídel by mělo 

být doplněno kouskem ovoce nebo ze-

leniny, které jsou zdrojem nejen mnoha 

minerálních látek a vitamínů, ale také 

potřebné vlákniny.  A  nakonec nesmí 

chybět porce sacharidů, která „dobíjí 

baterky“. 

KDE HLEDAT KVALITNÍ ZDROJ 
BÍLKOVIN? 
Hlavním zdrojem bílkovin je maso 

a z něj pak vyrobené šunky. I její výběr 

se podílí na energii dětí. Špatná volba 

může vést k přetížení jejich organizmu 

a úbytku energie na soustředění při vý-

uce. Místo balené dejte přednost řez-

nickým pultům, za kterými je školený 

personál, který dokáže poradit. 

Pokud zvolíte regálový prodej, při vý-

běru určitě neplatí přísloví „nesuď kni-

hu podle obalu“. Ba naopak na něm 

najdete potřebné informace, abyste 

měli jistotu, že v  rukou držíte oprav-

du libovou šunku s  dostatkem masa. 

Samotný název šunka se smí použí-

vat pouze v  případě vepřového masa, 

u ostatních je vždy uvedeno, z  jakého 

masa byly vyrobeny. Při výběru věnujte 

zvýšenou pozornost tzv. ČSB neboli ob-

sahu čistých svalových bílkovin. Množ-

ství ČSB je přímo úměrné kvalitě šunky, 

proto s vyšším podílem svalových bílko-

vin máte jistotu kvalitnější šunky. 

DĚTI SVAČÍ NEJČASTĚJI PEČIVO 
A SÝR
Svačina téměř dvou třetin (66,5 %) čes-

kých školáků nejčastěji obsahuje pečivo 

a  sýr. Čerstvé ovoce a  zeleninu svačí 

každý den jen přibližně polovina dětí 

(52,3 %), necelá třetina si ji dá třikrát 

až čtyřikrát týdně. 7 % dětí ke svačině 

ovoce a  zeleninu nejí vůbec, nebo vý-

jimečně. 

Mléčné výrobky dostává ke svačině ka-

ždý den jen 16,3 % dětí, občas necelých 

60 % a nikdy nebo výjimečně dokonce 

více než 13 %. Necelá polovina dětí 

má pak ke svačině sladkosti, jako např. 

koblihu, tatranku, bonbony, čokoládu, 

koláč či dortík.

„V  rámci pravidelného a  vyváženého 

stravování je důležitá dopolední i  od-

polední svačina. Dopoledne je ideální 

zvolit porci mléčného výrobku, jako je 

jogurt, tvaroh, ochucené mléko či zaky-

saný mléčný výrobek, a k tomu ovoce. 

K odpolední svačině je vhodný kousek 

pečiva namazaný kvalitním rostlinným 

tukem a obložený plátkem šunky nebo 

sýra a k tomu nakrájená zelenina. Sou-

částí svačiny může být i malá sladkost, 

ale nesmí se jednat o energeticky příliš 

hodnotné laskominy,“ doplňuje dieto-

ložka PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.

Pestrý jídelníček u dětí je klíčovým kri-

tériem. Překvapte je každý den něčím 

jiným. O  dětských jazýčcích je známo, 

že patří mezi jedny z  nejpřísnějších, 

a tak se nemusí vyplatit „nudit“ je ka-

ždý den tím samým. Zapátrejte ve své 

paměti, kdy nesnědené svačiny v aktov-

ce byly třeba i týdenním pokladem. 

Foto: Shutterstock.com
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Meggle_Inz_CC_210x148_MojeRodina.indd   1 2.5.2017   14:04:49

www.albatrosmedia.cz

Justýnka je docela obyčejná holčička, 
které ale dočista chybí fantazie. 
Svět vidí docela nudně, šedivě, 

úplně bez nápadu. 
Naštěstí se jí dostane pomoci 

od asistenčního jednorožce Huberta. 
Ten ji za pouhých šest dní naučí věci 

kolem sebe vidět úplně jinak – 
najednou je svět kolem ní barevný, 

plný dobrodružství a zážitků.

PR 170 17_Justynka_210x148.indd   1 2.5.2017   16:22:39
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Očkování patří již několik let mezi aktuální a mediálně stále diskutovaná témata. 

Podle výsledků loňského průzkumu výzkumné agentury IMS Health* chrání své 

ratolesti tímto moderním nástrojem prevence 97 % matek dětí od 2 do 6 měsíců. 

Desetina matek nechává děti očkovat dokonce všemi relevantními vakcínami 

na trhu. 75 % matek by zároveň bylo proti případnému zrušení povinného 

očkování. Na druhou stranu výzkum ukázal, že pouze čtvrtina maminek 

konzultuje informace, které získá z jiných než z lékařských zdrojů, 

s praktickým dětským lékařem svého dítěte. Celých 60 % z nich 

tyto informace neověřuje vůbec. 

OČKOVÁNÍ



Cílem průzkumu bylo zmapovat názor 

matek dětí ve věku 2–6 měsíců na mož-

nosti povinného a dobrovolného očko-

vání dětí. Z  celkového počtu 200  do-

tazovaných respondentek nechalo 97 

% očkovat své dítě alespoň povinným 

očkováním. Desetina matek využila 

možnost chránit svého potomka všemi 

relevantními vakcínami na trhu. Dalších 

56 % matek si k  základním povinným 

vakcínám přibírá i  řadu nepovinných. 

Pouhá 3 % matek nenechala své dítě 

očkovat vůbec. 

75% MATEK BY BYLO PROTI 
PŘÍPADNÉMU ZRUŠENÍ  
POVINNÉHO OČKOVÁNÍ 
Od roku 2012, kdy byl podobný prů-

zkum realizovaný poprvé, vzrostl počet 

matek, který se setkal s  názorem, že 

očkování by mohlo být pro děti zátěží, 

a proto by mělo být pouze na dobro-

volné bázi. Většinou o  této možnosti 

četly na internetu (59 %) nebo ho vidě-

ly prezentovaný v  televizi (36 %), pří-

padně ho slyšely interpretovat své přá-

tele (21 %). Podle průzkumu však 75 % 

matek tento názor odmítá. Pouze 8 % 

si myslí, že rodiče by měli mít právo vol-

by. Zbylé respondentky o této možnosti 

vůbec nepřemýšlely, případně spoléhají 

na doporučení lékaře. 

93% MATEK ZÍSKÁVÁ 
INFORMACE O OČKOVÁNÍ 
U PRAKTICKÉHO DĚTSKÉHO 
LÉKAŘE 
Naprostá většina matek se radí o očko-

vání s praktickým dětským lékařem své-

ho dítěte a má od něj většinu informa-

cí. Polovina maminek hledá informace 

ještě na internetu, třetina z nich si ne-

chává poradit od přátel nebo jiných 

maminek, 15 % studuje letáky a  bro-

žury. Pouze čtvrtina matek však infor-

mace, které získá z  jiného zdroje než 

u doktora, s lékařem znovu konzultuje 

a ověřuje si jejich pravdivost. 60 % ma-

tek informace získané jinde neověřuje 

vůbec. Ostatní hledají další doplňkové 

informace na internetu nebo se poradí 

s přáteli a známými matkami. 

66% MATEK OČKUJE DĚTI  
NEPOVINNÝMI VAKCÍNAMI  
Z dostupných informací vyplývá, že 66 

% matek se zajímá také o  další mož-

nosti ochrany svých dětí nad rámec 

povinného očkování a  také se pro ni 

rozhodne. Téměř 40 % maminek ne-

chá v prvním roce života svou ratolest 

očkovat proti pneumokokům, které 

mohou způsobit mimo jiné zápal plic či 

zánět středního ucha. Více než třetina 

matek považuje za důležité očkování 

proti meningitidě, rychle probíhající-

mu infekčnímu onemocnění, na které 

až každý desátý pacient umírá během 

prvních 24–48 hodin od prvních přízna-

ků. Téměř třetina matek pak dopřává 

dětem ochranu proti rotavirům, infekci 

způsobující silné průjmy a zvracení, kte-

ré mohou vést až k dehydrataci. 

Foto: Shutterstock.com

O OČKOVÁNÍ KOLUJE SPOUSTU MÝTŮ 
Očkování představuje dosud nejvýznamnější nástroj prevence infekčních nemocí. 

Přesto o  něm neustále koluje spousta mýtů a  nepravd. „Oblíbeným argumentem 

těch, kteří nesouhlasí s očkováním, je, že nemoci se vymýtily dobrou hygienou. Pod-

ceňování významu očkování dobře znázorňuje příklad očkování proti Hemofilu influ-

enzae skupiny B, který je původcem velmi závažného a život ohrožujícího onemocně-

ní – epiglotitidy. Proti tomuto mikrobu se začalo očkovat cca před 10 lety a následně 

došlo prakticky k vymizení nemoci s tímto vyvolavatelem. Před 10 lety však rozhodně 

nebyly horší hygienické podmínky než v současnosti,“ uvádí MUDr. Alena Šebková, 

praktická lékařka pro děti a dorost, předsedkyně Odborné společnosti praktických 

dětských lékařů ČLS JEP.

 

Dalším z mnoha mylných dojmů je informace, že po prodělané nemoci má člověk 

celoživotní imunitu, a proto není potřeba se očkovat. „Po nemoci má člověk skuteč-

ně navozenu dlouhodobou (po některých nemocech i celoživotní) imunitu, nicmé-

ně po očkování také a v rámci kolektivní imunity je chráněna celá společnost nebo 

alespoň její velká většina celoživotně. Navíc nemoci podlehne oslabený organismus, 

tudíž závažný průběh či úmrtí po nemoci je mnohonásobně pravděpodobnější než 

po vakcinaci. Děti se očkují v plném zdraví, vyvolává se u nich tvorba protilátek, nikoli 

onemocnění,“ vysvětluje MUDr. Šebková. 
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Záškrt, tetanus, příušnice – snad žádné téma nevyvolává mezi rodiči tak vášnivé diskuse jako očkování dětí proti těmto 
a jiným nemocem. Zatímco část rodičů jej odmítá kvůli alergickým reakcím, nežádoucím účinkům či snižování imunity, lékaři 
tvrdí, že pozitiva očkování převažují. Řešení nabízí Vakcinal® – přírodní sirup ke každé vakcíně. Vakcíny podporuje, organis-
mus zklidňuje a navíc dětem chutná!

Očkovat má smysl i ve 21. století
Účelem očkování je chránit před nebezpečnými ná-
kazami nejen jednotlivce, ale vzhledem k rychlému 
šíření nemocí i celý lidský kolektiv. A přestože se dnes 
v Česku onemocnění uvedená výše objevují podstatně 
méně, nebezpečí s nimi spojená jsou tak vysoká, že 
za riskování nestojí. Podle odborníků by po zrušení 
očkování výrazně vzrostl např. výskyt spalniček, příuš-
nic, dávivého kašle a dalších chorob. Vakcinace proti 
klíšťové encefalitidě je sice nepovinná, ale čeští lékaři 
ji vřele doporučují jak u dospělých, tak i malých dětí. 
A podobné stanovisko experti zaujímají i vůči očkování 
proti pneumokokům či žloutence typu A.
Více na www.vakcinal.cz

Jablko sváru, které rozděluje rodiče i veřejnost
Faktem zůstává, že např. očkování proti hepatitidě 
typu B, které české děti podstupují v útlém věku, se 
jinde v Evropě aplikuje až mezi desátým a patnáctým rokem. Možnost oddálení tohoto a několika dalších vakcinací podpo-
rují nejen rodiče, ale také mnozí lékaři. Očkování je pro dítě téměř vždy nepříjemným zážitkem. Krom psychické zátěže mo-
hou situaci komplikovat alergické projevy, jako jsou vyrážky, kopřivka či dušnost. I navzdory těmto obtížím zůstávají hrozby 
v podobě tuberkulózy či tetanu nesrovnatelně závažnější. Možným komplikacím lze navíc účinně předcházet pečlivým naplá-
nováním očkování nebo s pomocí moderních doplňků stravy.
Více na www.vakcinal.cz

Ulehčete svému dítěti očkování spolu 
s Vakcinalem®

Vakcinal je přírodní sirup speciálně vyvinutý 
pro zmírnění případných nežádoucích účinků 
způsobených očkováním. Přítomný arabi-
nogalaktan zklidňuje organismus a zároveň 
podporuje účinek vakcíny. Výtažek z kurkumy 
podporuje trávení a zamezuje tvorbě zánětů. 
Celkově Vakcinal® napomáhá zdravé funkci 
nervového i imunitního systému a chrání 
před stresem. Díky silnému složení přírodních 
látek a mandarinkové příchuti sirupu tak 
Vakcinal dětem jakékoliv očkování výrazně 
usnadňuje. Sirup se užívá 3 dny před očková-
ním a 3 dny po něm, a to 1 odměrka o obje-
mu 5 ml večer před jídlem. 
Více na www.vakcinal.cz

Je vaše dítě na očkování připraveno? Využijte omezenou akci
Nežádoucí projevy očkování se obecně vyskytují poměrně zřídka. Nejčastěji k nim dochází v případech, kdy je dítě ve špatné 
fyzické kondici, např. vlivem kašle, horečky, nachlazení, zvýšené teploty, 
únavy a jiných neduhů. Svou roli má i psychické rozpoložení dítěte. Podle 
lékařů by měli rodiče vždy zohlednit momentální zdravotní stav dítěte 
a v některých případech termín očkování raději posunout. Vakcinal® bude 
v lékárnách od 1.5. za cenu 599 Kč. Dnes ho však můžete získat na strán-
kách výrobce za téměř poloviční cenu (pouze do vyprodání šarže klinické 
studie). Nepropásněte zaváděcí akci a buďte na všechna očkování připra-
veni. Vakcinal® vydrží 2 roky.

Využít akci na www.vakcinal.cz

Očkovat, či neočkovat? 

Pomoc nabídne Vakcinal

Komerční prezentace

vakcinal.indd   1 4.5.2017   18:15:55
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Není žádnou neznámou, že klíště s sebou 

nese dvě rizika. Onemocnění lymskou 

boreliozou a klíšťovou encefalitidou. Ani 

jedno z nich nelze podceňovat. 



Pokud už se stane, že najdete na těle 

přisáté klíště, v  první řadě byste měli 

klíště vyndat a  ránu ošetřit desinfekcí 

(např. jodisol). Pokud se vám to podaří 

udělat dostatečně včas, je velkou prav-

děpodobností, že tím vaše útrapy zcela 

skončí.  Bohužel, ne vždy je to tak jed-

noduché.

Nad červenou skvrnou ve tvaru písme-

ne O s bílým středem na kůži po přisátí 

klíštěte by nikdo neměl mávnout ru-

kou. Příznaky, jako jsou horečka, úna-

va a malátnost by pak rozhodně měly 

každého vést k  praktickému lékaři. 

V  souvislosti s  kousnutím klíštěte jsou 

to totiž symptomy typické pro lymskou 

boreliózu. 

Podle MUDr. Martina Jana Stránské-

ho, neurologa z Polikliniky na Národní 

v  Praze, proběhne borelióza u  nema-

lého počtu lidí  téměř bezpříznakově. 

Průvodními znaky je například pou-

ze menší únava či příznaky podobné 

chřipce. A  podle toho s  nimi také za-

cházíme – návštěvu lékaře nepovažu-

jeme za podstatnou a  potíže řešíme 

samoléčbou. Pokud ale není borelióza 

včas a  dobře léčena, může se během 

několika týdnů až měsíců vyvinout do 

chronické formy. Ta může zasáhnout 

srdce, klouby, ale také nervový systém. 

„Při neuroborelióze může být postižen 

nejen pohybový či senzorický aparát, 

ale dokonce i  mozek. Kromě jasných 

poruch mozku se mohou objevit i váž-

né psychiatrické projevy, mezi nimi 

třeba deprese,“ říká MUDr. Martin Jan 

Stránský. Správná diagnostika borelió-

zy je tedy důležitá, bohužel však vůbec 

není jednoduchá a nelze se stoprocent-

ní jistotou spolehnout ani na krevní tes-

ty. „Protilátky, které informují o  one-

mocnění boreliózou, se v  těle mohou 

vyvíjet týdny nebo klidně i tři měsíce po 

kontaktu s  klíštětem. Navíc v  určitých 

regionech má až 25 procent populace 

pozitivní protilátky, protože prošlo již 

dříve onemocněním boreliózou a  ani 

o  tom nevědělo. Proto by každé po-

zitivní vyšetření mělo být potvrzeno 

testem,“ říká lékař, který kromě České 

republiky působí i jako primář neurolo-

gie v americké Yale New Haven Medical 

Center a  přidělené nemocnice. Zdejší 

lékaři patří v léčbě boreliózy již tradič-

ně k nejzkušenějším na světě. New Ha-

ven se totiž nachází jen pár kilometrů 

od městečka Old Lyme ve státě Conne-

cticut, kde bylo v  roce 1975 popsáno 

prvních několik případů boreliózy.

BEZ NÁSLEDKŮ
V  první fázi onemocnění boreliózou 

jsou první volbou léčby širokospektrální 

antibiotika. Absolutní většina  nemoc-

ných se po jejich nasazení vyléčí bez ná-

sledků. Jestliže však nemoc postoupí do 

sekundární a terciální fáze, závisí léčba 

na konkrétních projevech. „Při tzv. po-

kročilé či terciální neuroborelióze s ne-

specifickými příznaky je vědecky pro-

kázáno, že antibiotika nemají žádný 

smysl,“ konstatuje neurolog, a dodává: 

„Řada vědců dokonce tyto nespecifické 

příznaky, mezi něž patří například bo-

lesti hlavy či svalstva, občasné bolesti 

kloubů a  dokonce například deprese, 

neuznává jako přímý důsledek bore-

liózy. Borelióza tedy fungovala jen 

jako spouštěč různých protichůdných 

imunologických nebo psychických akcí 

v  organismu. Snížení protilátek, nebo 

změna jejich profilu prostřednictvím 

antibiotik, nesouvisí s  klinickým sta-

vem. Nejen, že je v  těchto případech 

jejich měření velice diskutabilni, ale je 

prokazatelně doloženo, že léčba anti-

biotiky tzv. chronické boreliózy  není 

vůbec efektivní, a  proto se nedopo-

ručuje.“ Léčba neuroboreliózy s  ne-

specifickými příznaky je proto pouze 

symptomatická. Podle charakterů pro-

blémů jsou podávány například proti-

zánětlivé léky, antidepresiva či pacient 

dochází na fyzioterapii. 

Boreliózou onemocní každým rokem 

v  České republice  zhruba 4 000 lidí 

(3743 v  roce 2014 – program EPIDAT 

SZÚ). To je zhruba dvakrát více než před 

pětadvaceti lety. Proti borelióze dosud 

neexistuje žádné očkování, avšak je-li 

nemoc odhalena a léčena včas, odezní 

zpravidla bez dalších komplikací. Nic-

méně, klíšťata přenáší podobnou a ne-

bezpečnější nemoc – klíšťovou encefali-

tidu, tedy infekci mozku, která se vyvíjí 

podobně jako borelióza. Proti klíšťové 

encefalitidě však existuje efektivní oč-

kování. To je doporučována především 

lidem, kteří tráví hodně času v přírodě. 

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA
Česká republika je dlouhodobě na prv-

ních místech ve výskytu onemocnění 

klíšťovou encefalitidou v  Evropě. Pro-

blematika této nemoci je mezi veřej-

ností poměrně dobře známá, přesto se 

u  nás proočkovanost pohybuje jen na 

úrovni do 25 %. V sousedním Rakousku 

se přitom tato hranice pohybuje okolo 

80 %.

Klíšťová encefalitida je virové onemoc-

nění, které může zanechat trvalé ná-

sledky, často závažnější u  starších roč-

níků, které většinou očkovány nejsou. 

Infikovaná klíšťata se v současné době 

objevují i  v  nadmořských výškách nad 

1000 m. n. V České republice je cca 80 – 

90 % případů zaznamenáno u starších 

15 let, nejvyšší nemocnost je dle údajů 

SZÚ ve skupině 55 – 64letých dospělých.

Nejčastěji se lidé klíšťovou encefali-

tidou nakazí přisátím infikovaného 

klíštěte. Virus se na člověka ale může 

přenést například i  pitím tepelně ne-

upraveného kravského, kozího a  ov-

čího mléka nebo nepasterizovaných 

mléčných výrobků. Onemocnění mívá 

obvykle dvě fáze. V  první fázi nemoci 

má pacient obvykle příznaky podobné 

chřipce – zvýšenou teplotu, bolesti hla-

vy, kloubů a cítí se celkově unavený. Ve 

druhé fázi může být napaden nervový 

systém. Nemocného pak bolí hlava, trpí 

svalovým třesem, závratěmi či porucha-

mi spánku. Pacient může mít i po vylé-

čení nemoci trvalé následky v  podobě 

bolestí hlavy, sníženého soustředění 

a výkonnosti, třesu nebo obrny končetin. 

Nárůst výskytu klíšťové encefalitidy

V  roce 2016 došlo po dvou letech po-

klesu k  nárůstu případů klíšťové en-

cefalitidy. „Díky loňské mírné zimě 

se první případy infekce objevily už 

v  únoru. Velkou část května a  června 

byla aktivita klíšťat na nejvyšší možné 

úrovni a počasí svědčilo i houbám a les-

ním plodům. Odrazem toho byla vyšší 

frekvence pohybu lidí v místech s výsky-

tem vysoce aktivních infekčních klíšťat 

a vysoký počet jarních případů klíšťové 

encefalitidy. Následně došlo v  letních 

a  podzimních měsících ke zpomalení 

nárůstu, takže se loňský rok nakonec 

nestal rekordním. Zvýšení počtu naka-

žených ze 348 na 565 však rozhodně 

není pozitivním trendem. Stále zů-

stáváme na negativním prvním místě 

v celé EU,“ uvádí doc. Rastislav Maďar, 

odborný garant center očkování a ces-

tovní medicíny.

V letošním roce bude situace opět dost 

záviset na počasí. „V zimě jsme zazna-

menali mrazivé teploty, na druhou stra-
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Vše pro zdraví...

UŽ MÁTE SVÉHO MEDVĚDA?

•  Sbírejte body ve věrnostním programu a získejte 
neodolatelné odměny

• Nízké ceny a doplatky všech přípravků
•  Body za nákup volně prodejného sortimentu 

a okamžitá sleva 2 %
•  Sleva až 60 % z doplatku za léky

PHARMACARD – VAŠE VÝHODA

Bližší informace naleznete na www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard
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Jodisol pero 3,6 g Jodisol spray 7 g, 13 g, 75 g

Jodisol®

Účinná dezinfekce

www.jodisol.cz

Jodisol roztok
Jodisol spray  

s mechanickým rozprašovačem

Ošetření:
• drobných poranění kůže (trhlinky)
• při zánětu ústní sliznice a oparů
• po bodnutí hmyzem

Humánní léčivý přípravek
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci.
Složení ve 100 g: léčivá látka:  
Povidonum iodinatum 3,85 g;  
pomocná látka: Ethanol 95 %.

SpofaDental a.s. | Markova 238 | 506 01 Jičín | tel. : +420 493 583 277 | fax: +420 493 583 275 | www.spofadental.cz



nu byla přítomná sněhová vrstva, která 

vytváří určitou izolaci. Delší tání sněhu 

na jaře zajistí vyšší vlhkost půdy, kterou 

mají klíšťata ráda. Je důležité si uvědo-

mit, že všechna přírodní ohniska klíšťo-

vé encefalitidy neznáme, a  o  výskytu 

nového se někdy dozvíme až z případu 

nákazy u pacienta. Infekční klíšťata roz-

nášejí zvířata i  na velmi velké vzdále-

nosti,“ doplňuje docent Maďar.

NEPODCEŇUJTE PREVENCI
O tom, že není možné podcenit preven-

ci, svědčí příběh paní Věry, které právě 

klíšťová encefalitida velmi nepříjemně 

změnila život. Psal se rok 1970. Bylo 

léto a mladá studentka medicíny Věra 

trávila volné dny na Slapské přehradě. 

Občas si na těle našla přisáté klíště, ale 

nijak zvlášť to neřešila. O  závažnosti 

onemocnění se tehdy příliš nevědělo 

a preventivní opatření v podobě vakcí-

ny v té době neexistovalo. Tento rok byl 

bohužel jiný. 

Asi 14 dní poté, co se Věra vrátila z cha-

ty domů, jí začaly silné bolesti hlavy, 

měla horečku a  opakovaně zvracela. 

V letních měsících se jednalo o netypic-

ké onemocnění. Věra byla v té době na 

Moravě u příbuzných. Tamní lékař kon-

statoval, že se jedná o banální letní vi-

rózu. Za týden silné zvracení a horečky 

polevily a Věra odjela domů. Po návra-

tu ale za několik dní opět onemocně-

la s ještě většími bolestmi hlavy, trpěla 

světloplachostí a trnutím šíje. Obvodní 

lékařka byla naštěstí výborný diagnos-

tik a  podle příznaků poznala, že se 

bude pravděpodobně jednat o  zánět 

mozkových blan. Po převozu na infekč-

ní kliniku Věře lékaři provedli lumbální 

punkci, která potvrdila diagnózu klíš-

ťové meningitidy. Na izolačním pokoji 

bez možnosti návštěv se Věra od lékařů 

dozvěděla, že má vlastně štěstí, proto-

že je mladá a pravděpodobně se vyléčí 

bez zjevných následků.

Jednoho dne Věru na pokoji navštívil 

přednosta kliniky, profesor, kterého zna-

la i ze svých přednášek na fakultě. Opa-

trně, ale rezolutně jí sdělil, že bude sice 

zase v podstatě zdravá, avšak pravděpo-

dobně se jí dost podstatně zhorší aktu-

ální paměť, a tím i schopnost zvládnout 

náročné studium medicíny. Doporučil 

jí, aby uvažovala o  změně školy nebo 

i o odstoupení z vysokoškolského studia.

Po propuštění z nemocnice musela Věra 

přerušit studium na celý rok. Těžko se 

soustředila na četbu i na další činnosti 

spojené s nutností vnímání a vštěpování 

nových pojmů, dokonce i na rozhovory 

s blízkými. Přítel se s ní rozešel, zřejmě 

z obavy, že nebude jako dřív. Spolužáci 

z  fakulty postupně přestávali projevo-

vat zájem o kontakt s ní a pokračovali 

ve svém studiu třetího ročníku.

Věra se však rozhodla, že to nevzdá 

a za rok se na studium medicíny vrátila. 

Bylo to ale úplně jiné než před nemocí. 

I lehčí předměty zvládala s obtížemi, na 

zkoušky z  patologie a  dalších těžkých 

klinických oborů dřela opravdu velmi 

těžko. Místo výborného a chvalitebné-

ho hodnocení zkoušek, které měla do-

posud, byla ráda za „dobrou“.

Veselejší příhodou byla její zkouška 

z  Infekce. Setkala se po dvou letech 

s  panem profesorem z  kliniky. Sho-

dou náhod si vytáhla otázku „klíšťová 

meningoencefalitida“. Zvládla to „za 

jedna“, přidala mnoho vlastních sub-

jektivních poznatků z  prožitého one-

mocnění.

Studium nakonec dokončila. Ve srovná-

ní se svými kolegy však s mnohem větším 

úsilím a  obtížemi. Život pak běžel tak, 

jak měl, se všemi radostmi i starostmi.

Foto: Shutterstock.com
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Vaginální mykóza je běžné kvasinkové onemocnění, se kterým se alespoň jednou 

za život potýká 75 % žen, každá druhá se s přemnoženými kvasinkami potkává 

opakovaně. Nerovnováhu vaginální mikroflóry způsobuje řada faktorů – hektický 

životní styl plný stresu, upnuté oblečení ze syntetických materiálů, průmyslově 

zpracované potraviny s přemírou jednoduchých cukrů a různé hormonální výkyvy 

(těhotenství, přechod, menstruace, tabletka „po“) i sexuální aktivita. Jak se tomuto 

nepříjemnému onemocnění bránit a nenaletět „zaručeným“ radám? Osvědčené 

a léty prověřené tipy přináší lékař z Oddělení klinické mikrobiologie Pardubické 

nemocnice MUDr. Karel Mencl, CSc.

VAGINÁLNÍ MYKÓZA 
CO PODLE LÉKAŘE OPRAVDU FUNGUJE?



1. HYGIENA – VŠEHO S MÍROU
V žádném případě, zvláště pokud máte 

s  kvasinkami své zkušenosti, nepouží-

vejte na intimní partie obyčejné mýd-

lo. Je příliš agresivní a mohlo by snížit 

žádoucí kyselé pH v  pochvě a  okolí. 

Speciální přípravky na intimní hygienu 

používejte také s rozumem, doporuču-

je se maximálně 3x do týdne, aby ne-

došlo k  narušení přirozené samočistící 

schopnosti ženského těla. Ze stejného 

důvodu ani nedoporučuji vnitřní vý-

plachy. Určitě zapomeňte na aplikaci 

deodorantů do intimních partií nebo 

používání přehnaně parfémovaného 

toaletního papíru! Tato chemie může 

u citlivých osob přivodit alergizaci teré-

nu, na kterém se pak kvasinkám velmi 

dobře daří.

2. ODĚVY Z KVALITNÍHO  
MATERIÁLU
Upnutý oděv ze syntetických materiá-

lů nebo kůže vytváří ideální prostředí 

pro přemnožení kvasinkových kmenů, 

kůže nemůže dýchat a  zapařuje se. 

Také „zaříznutá“ tanga mohou přispět 

k přenosu kvasinek z oblasti konečníku. 

Míváte-li problémy, tak určitě vsaďte na 

kvalitní bavlnu, v létě dávejte přednost 

vzdušným šatům před těsnými kalho-

tami. Po plavání či sportovním výkonu 

se co nejdříve osprchujte čistou vodou 

a převlečte do suchého.

3. RACIONÁLNÍ STRAVA
Zdravá strava je základem pevného 

zdraví. Sladkosti, bílá mouka, všechny 

průmyslové „výrobky“ tělu neprospí-

vají – zato svědčí kvasinkám! Vyhnout 

se sladkostem s  rafinovaným cukrem 

výrazně snižuje riziko kvasinkového 

onemocnění genitálu, což opět platí 

zvláště u osob, které tímto onemocně-

ním trpí častěji.

4. KDY NAVŠTÍVIT LÉKAŘE?
Pokud si nejste jistá, co přesně vám je, 

trpíte abnormálním výtokem, svědě-

ním, nebo vás bolí v podbřišku, navštiv-

te svého gynekologa. Stejně tak s  ná-

vštěvou lékaře neváhejte, pokud vás 

obtíže zastihnou v těhotenství.

5. PREVENCE PŘEDEVŠÍM
Pokud počínající mykózu podchytíte 

včas, ušetříte si spoustu obtíží. Která 

z  žen již jednou ataku mykózy zažila, 

tak pozná, že se blíží další kvasinkový 

problém. Osobně v  takovém případě 

doporučuji již při prvních známkách 

svědění provést sedavou koupel ob-

sahující  Pythium oligandrum (neboli 

chytrou houbou), která je přímo urče-

ná pro péči o místa náchylná k výskytu 

kvasinek.

6. NA BABSKÉ RADY SELSKÝM 
ROZUMEM
Diskuzní fóra se hemží radami typu 

„zaveďte tampon namočený v  jogur-

tu“ či „vypláchněte pochvu jablečným 

octem“. Řiďte se zdravým selským ro-

zumem a  se svým zdravím neexperi-

mentujte, podobnými radami si spíše 

ublížíte a na stavu věci to nic nezmění.

7. POZOR PŘI MENSTRUACI
Při menstruaci je vagina nejcitlivější 

a  takzvaně nejvnímavější k  napadení 

kvasinkami. Dbejte tedy na hygienu – 

tampony i vložky měňte po 3 až 4 ho-

dinách, abyste nedaly šanci ani dalším 

mikroorganizmům. 

8. OBTÍŽE JAKO SIGNÁL
Trpíte vaginálními mykózami pravidel-

ně? Podle celostní medicíny to může to 

být signál těla, že máte zpomalit a po-

sílit imunitu: zaměřte se na harmoni-

zaci trávení, podpořte detoxikaci jater 

a  pravidelně relaxujte. Vaše tělo vám 

poděkuje.

9. SEX – ANO! ALE…
Nárazový a  divoký „víkendový“ sex 

může být dalším faktorem, který hraje 

kvasinkám do karet. Mikrooděrkám, 

které mohou na vaginální sliznici vzni-

kat, nejlépe předejdete dostatečným 

zvlhčením. To můžete podpořit napří-

klad antibakteriálním lubrikačním ge-

lem.

10. PARTNER JAKO PŘENAŠEČ
Stále se diskutuje o tom, zda muži mo-

hou být přenašeči zákeřných kvasinek, 

i když se u nich žádné obtíže neproje-

ví. Ano, mohou, ale z pohledu na naši 

klientelu vidím problém spíše v sexuál-

ních praktikách, než v samotném part-

nerovi. Pokud tedy sama mykózami 

trpíte právě v  souvislosti s  pohlavním 

stykem, doporučuji problém řešit spo-

lečně s partnerem. 

Foto: Shutterstock.com
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Staňte se posilou našeho obchodního týmu.

JSTE ZKUŠENÝ 
OBCHODNÍ MANAŽER? 
Hledáte práci, která vás bude naplňovat 
a zároveň přinese nad� andardní příjem?

Více informací na 

www.inpg.cz

Boleslavká 139 250 01 Stará Boleslav

tel.: 775 776 690email: novakova@inpg.cz

obchodak vyska.indd   1 10.3.2016   20:08:12
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Výraz ekzém pochází z řeckého slova „ekzeo“, což můžeme přeložit jako něco, co 

vyvěrá na povrch, v tomto případě na povrch kůže. Pro ty, kdo ekzémem trpí, je 

charakteristická výrazně suchá pokožka a nepříjemné svědění. Onemocnění vzniká 

jako reakce na vnitřní nebo zevní podněty, k jeho rozvinutí napomáhá dlouhodobý 

stres a genetika. Může také vzniknout jako reakce na konzumaci určitých potravin, 

často se jedná o tropické ovoce či mléko. Co s tím?

PROTI ATOPICKÉMU EKZÉMU
10x



Atopický ekzém neboli atopická der-

matitida je kožní onemocnění, které se 

z 80 % projevuje již v dětství a dokáže 

přetrvat až do dospělosti. Trpí jím stej-

ně často muži i  ženy. Je to v podstatě 

imunitní odpověď organismu na zákla-

dě vrozených dispozic, ale také ovlivně-

ná vnějším prostředím. 

V  Evropě se počet atopiků pohybuje 

mezi třiceti až čtyřiceti procenty po-

pulace a jedinců s  klinickými projevy 

atopie je kolem dvaceti až pětadvaceti 

procent. V České republice trápí atopic-

ký ekzém 800 000 lidí, především dětí 

do čtyř let.

Atopický ekzém je dán z části genetic-

kou dispozicí, pokud mají atopický ek-

zém oba rodiče, je pravděpodobnost, 

že se projeví u  dítěte, pětasedmdesát 

procent. "Kromě genetiky hraje roli 

také dysregulace imunitních mecha-

nismů, porušená bariérová funkce epi-

dermis a přítomnost bakterie Staphy-

lococcus aureus,“ popisuje doktorka 

Stanislava Polášková z  Dermatovene-

rologické kliniky VFN a 1. LF UK.

Nemoc často začíná již v  kojeneckém 

věku, ale ani pozdější objevení choro-

by není vzácností. Bývá často spojena 

s dalšími atopickými projevy, například 

se sennou rýmou nebo astmatem. "Ter-

mín atopický dobře vystihuje abnor-

mální, atypickou a často nečekanou 

odpověď kůže a sliznic na nejrůznější 

zevní i  vnitřní provokující podněty,“ 

říká lékařka.

Nejnepříjemnější je kojenecká forma 

atopického ekzému, která se zpočát-

ku často nepozná, a někteří lékaři jej 

zaměňují například s  potničkami. Za-

číná obvykle mezi druhým a čtvrtým 

měsícem silně svědícími výsevy skupin 

pupínků i  puchýřků na tvářích nebo 

ve vlasech, které se mohou rozšířit na 

celou hlavu, trup i  končetiny. Často 

dochází ke vzniku mokvajících ložisek, 

která se pokrývají strupy,“ vysvětluje 

Stanislava Polášková.

Dětská forma atopického ekzému po-

stihuje batolata a děti předškolního 

věku. Nejčastějšími lokalitami této for-

my jsou loketní a podkolenní jamky, 

šíje, krk, místa kolem kotníků, nárty 

a zápěstí. Často bývají postiženy ruce 

i  obličej, především víčka a okolí úst. 

K  mokvání nedochází často, jde spíše 

o suché chronické projevy – zdrsnění a 

vysušení kůže s občasnými akutními fá-

zemi, které s projevují jako zčervenání 

a svědění.

U  dospělých a dospívajících zůstává 

atopický ekzém lokalizován v  ohybo-

vých partiích končetin, postižena je 

i horní část hrudníku, ramena, krk, ob-

ličej a často i ruce. Hlavním příznakem 

všech klasických forem této nemoci je 

svědění, které přichází v záchvatech.

Pojďme se tedy podívat, co s tím…

1. HLÍDEJTE STRAVU U DĚTÍ
U  dítěte je stěžejní přijímaná strava. 

Pokud se u  něj objeví příznaky ato-

pického ekzému, je třeba důkladně 

prozkoumat, co v  jídelníčku je jeho 

příčinou. „Častým alergenem bývá 

kravské mléko a  výrobky z  něj. Za-

měřte se ale také na rajčata, lepek, 

ořechy, sóju, vejce a kakao. Atopický 

ekzém poznáte tak, že se dítěti na 

kůži začnou objevovat ohraničené su-

ché červené svědivé skvrny, nejčastěji 

je najdete v loketní a podkolení jam-

ce, na hřbetech rukou, zápěstí, očních 

víčkách a  krku,“ říká Lenka Čejková, 

všeobecná zdravotní sestra a odborni-

ce z Carun Pharmacy. 

U  malých dětí bývá problémem, že 

si postižená svědivá místa škrábou, 

takže je vhodné použít například ru-

kavičky. Škrábáním totiž může dojít 

k  zanesení bakteriální nebo plísňové 

infekce.
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KOMPLEXNÍ LÉČEBNÝ POBYT 
PRO DĚTI
 ` komplexní léčba kožních chorob dětí od 3 

do 18 let (do 6 r. s doprovodem)
 ` zrekonstruované prostory balneoterapie 

zvyšující komfort léčby dětí
 ` léčba sirovodíkovým minerálním koupelím 

v kombinaci s fototerapií a lokální léčbou 
formou mastí, olejů nebo tinktur

 ` dlouholeté zkušenosti lékařů a terapeutů 
fyzická ale i psychická úleva po léčbě

Pobyt zahrnuje:
 ` až do 15 procedur za týden (7 nocí)
 ` ubytování s plnou penzí
 ` lékařské konzultace
 ` organizované animačné aktivity a zábavu

smrdaky.danubiushotels.sk

Tel.: +421 34 695 9173, 
E-mail: reservations.smr@spasmrdaky.sk



2. POZOR NA CHRONICKÉ 
ONEMOCNĚNÍ U DOSPĚLÝCH
Dobrou zprávou je, že v  pubertě se 

zhruba u  tří čtvrtin dětí projevy ekzé-

mu výrazně zmírní či úplně vymizí. Je 

výjimečné, když projevy přetrvají až do 

dospělosti. U  velmi nízkého procenta 

populace se atopický ekzém objevuje 

až v dospělém věku.

Ekzémová místa u  dospělého jedince 

jsou již chronická. „Charakteristická je 

pro ně výrazná svědivost, prohloubení 

rýh na ploskách nohou a  dlaních, su-

chá svědivá odlupující se lesklá kůže. 

V dospělém věku se mnohdy přidružu-

je i senná rýma, astma a další alergické 

reakce,“ vyjmenovává Čejková.

3. VYŘAĎTE MLÉKO
Podle zkušeností Čejkové velké 

množství pacientů potvrzuje zlepšení 

zdravotního stavu po vyřazení kravské-

ho mléka.

4. PRYČ S LEPKEM
Problémový je i lepek, raději se snažte 

jej vyloučit ze stravy. „Doporučuje se 

i  přechod na veganskou stravu. Stav 

zhoršuje kouření a  požívání alkoho-

lu. Na onemocnění může mít vliv také 

prach, zvířata, peřiny a polštáře z peří 

a oblečení ze syntetických vláken,“ radí 

Čejková.

5. DÝCHEJTE ZDRAVÝ 
A ČERSTVÝ VZDUCH
Kromě klasické léčby pomáhá čisté pro-

středí, horský vzduch a mořské klima. 

6. ZAPOVĚZENÝ STRES A DODR-
ŽOVÁNÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO 
STYLU 

Vyhýbejte se zátěžovým situacím 

a stresu, dodržujte zásady zdra-

vého životního stylu.

7. SPÁNEK I PITNÝ REŽIM
Mnoho odborníků také radí 

dostatečný spánek, ales-

poň 8 hodin a dodržování 

pitného režimu, vhodné 

je s  ohledem na roční 

období vypít mini-

málně 1,5 litru vody. 

Nejlépe přes den, méně pak večer.

8. POMOZTE SI ZELENĚ
V  současné době přináší alternativní 

medicína možnosti, jak projevy ekzé-

mu zmírnit. A  to už od kojeneckého 

věku, pokud se atopický ekzém objeví, 

začneme s  léčbou co nejdříve a  snaží-

me se odstranit všechny možné alerge-

ny v  okolí. Pokud matka kojí, také by 

si měla dávat pozor na svůj jídelníček.

„Především u  starších dětí je vhodné 

použít konopnou mast pro děti s bam-

buckým máslem, které je velmi citlivé 

k dětské pokožce. Při výběru konopné 

masti si však určitě zkontrolujte, zda je 

v ní obsažen extrakt z celé zelené rostli-

ny. Ten totiž obsahuje největší množství 

blahodárných látek. Zelená rostlina ko-

nopí ulevuje od nepříjemného svědění 

a může místo rychleji zvláčňovat a  re-

generovat,“ říká Čejková.

9. KOSMETIKA BEZ ALERGENŮ
Je důležité používat kosmetiku bez ob-

sahu alergenů a zaměřit se na přírodní 

mýdla, sprchové gely či tělová mléka. 

10. VNITŘNÍ OČISTA
K vnitřnímu užití je možné použít ko-

nopné semínko loupané, které v  1 

polévkové lžíci dodá dospělému člo-

věku denní dávku všech potřebných 

živin. Obsahuje ideální poměr omega-3 

a omega-6 nenasycených mastných ky-

selin, které jsou důležité pro správnou 

funkci pokožky, a právě jejich nedosta-

tek může způsobovat kožní onemoc-

nění. Využití konopného semínka je 

zejména ve studené kuchyni, protože 

zahříváním ztrácí důležité látky. Může 

se přidávat do salátů, pomazánek nebo 

dětských přesnídávek. Připravit si mů-

žete i konopné mléko. Stačí rozmixovat 

100 g konopných semínek s 50 ml vody 

a kapkou vanilkového extraktu. 

Foto: Shutterstock.com
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Zranění při činnostech v domácnosti, v práci, na cestách či při sportu – každý z nás 

už to někdy zažil.  Ovšem s každým drobným úrazem či onemocněním nemusíme 

hned běžet k lékaři, ale můžeme se ošetřit sami. Nezbytnou podmínkou je však 

dostatečně vybavená lékárnička, která neobsahuje prošlé léky a použité zdravotní 

pomůcky. 

DESATERO 
SPRÁVNÉ LÉKÁRNIČKY
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Správné vybavení lékárničky je důleži-

té a je třeba zvážit účel, k němuž bude 

lékárnička sloužit. Zatímco obsah auto 

a  motolékárničky je dán vyhláškou 

341/2002 Sb. (resp. 100/2003 Sb.), lékár-

ničky v  domácnostech či průmyslových 

provozech žádné vymezení nemají. Při 

jejich vybavení se proto řiďte především 

jejich určením a  umístěním. Obsah lé-

kárničky se bude částečně shodovat, ale 

přesto se najdou rozdíly například mezi 

lékárničkami v rodinách s malými dětmi, 

lékárničkami sportovců, pracovními či 

cestovními lékárničkami.

Co je tedy úplným základem domácí lé-

kárničky? Ze zdravotnického materiálu 

jsou to náplasti, obvazy, elastická obi-

nadla, trojcípé šátky, gumová škrtidla, 

jednorázové latexové rukavice, pinzeta, 

nůžky, špendlíky a  teploměr. Mezi zá-

kladní léky patří léky proti horečce a bo-

lesti, na nachlazení, protialergické 

léky, léky na překyselený žalu-

dek a  pálení žáhy, desinfekční 

prostředky (například jodis-

ol), přípravek na ošetření 

popálenin, léky určené 

k  vypláchnutí očí, mast 

na suchou kůži či protizá-

nětlivé masti. „Resuscitační rouška už 

ve výbavě lékárničky nemusí nutně být. 

Podle aktuálních doporučení pro kardio 

- pulmonální resuscitaci u  dospělých je 

spíše, než umělé dýchání, nutná řádně 

prováděná srdeční masáž, „ říká MUDr. 

Michal Lazák, praktický lékař z Prahy.  

Obsah lékárničky se však musí přizpůsobit 

konkrétní rodině, jejímu složení, zálibám 

či životnímu stylu. Dětské lékárničky do-

plňte o přípravky na snížení teploty a bo-

lesti (např. tablety Paralen 500 vhodné pro 

dospělé a děti od 6 let). Volně dostupné 

jsou i přípravky ve formě sirupu (např. Ibal-

gin Baby nebo Paralen SUS pro děti od 3 

měsíců). Dále nezapomeňte na dětské 

dezinfekce (např. Betadine), olejíčky proti 

štípancům (např. Tee Tree Oil), přípravky 

proti průjmu (např. Tammex family), spreje 

do nosu (např. Vincentka) nebo náplasti, 

které budou hrát barvami a vaši ratolest 

při zranění alespoň trochu rozptýlí. 

Další specifickou lékárničkou je cestov-

ní lékárnička. Na dovolenou se vybavte 

podle toho, zda plánujete pobyt v Če-

chách, nebo se chystáte daleko do exo-

tiky. Vždy je třeba brát v  úvahu délku 

pobytu, počet spolucestujících a  rov-

něž dostupnost a úroveň lékařské péče 

v  dané lokalitě. Kromě klasických léků 

proti nachlazení, teplotě a  bolesti by 

vám rozhodně neměly chybět přípravky 

proti alergiím (např. Zodac), na popále-

niny (např. Aloe Vera Esi gel) či proti ces-

tovní nevolnosti (např. Kinedryl) a  za-

žívacím problémům (např. Endiaron). 

V létě pak připadají v úvahu i repelenty 

a kvalitní opalovací přípravky. Pokud tr-

píte na migrény, přibalte volně prodejný 

lék na migrénu (např. Migralgin). Hodlá-

te-li dovolenou strávit aktivně sportem, 

své místo v  lékárniče vyhraďte tlumící-

mu a protizánětlivému krému na různé 

pohmožděniny. Ale i při lenošení u vody 

vás může potrápit lecjaká bolest, pro jis-

totu si proto s sebou vezměte účinný lék 

proti bolesti, který pomáhá od bolesti 

hlavy, zubů, zad, svalů, migrény i men-

struačních bolestí. „V  případě, že si 

nejste jisti, co vše si na dovolenou do 

lékárničky zabalit, poraďte 

se se svým lékařem. Pokud se trvale lé-

číte s nějakým závažnějším chronickým 

onemocněním (např. cukrovkou, srdeční 

chorobou, astmatem apod.), obsah své 

cestovní lékárničky rovněž konzultujte 

s lékařem,“ doplňuje MUDr. Lazák.

Kapitola sama o  sobě je firemní lékár-

nička. Povinností každého zaměstna-

vatele je dle zákoníku práce a  dalších 

předpisů BOZP (tj. Bezpečnost a ochra-

na zdraví při práci) vybavit pracoviště 

prostředky pro poskytnutí první pomoci 

a pro přivolání zdravotnické záchranné 

služby. Konkrétní obsah a množství však 

stanoven není. Jinak bude lékárnička 

vypadat v  běžných kancelářích, jinak 

na stavbách, v  chemických provozech 

či jiných rizikových prostředích. Firemní 

výbava by tedy měla vycházet z pravidel 

BOZP a  stanoviska lékaře závodní pre-

ventivní péče. 

DESATERO SPRÁVNĚ VYBAVENÉ 
LÉKÁRNIČKY:
1. Přizpůsobte lékárničku účelu, k  ja-

kému je určená.

2. Vybavte ji potřebnými léky a mate-

riálem a buďte připraveni na všech-

ny akutní stavy.

3. Speciální a silně působící léky kon-

zultujte s lékařem

4. Pravidelně kontrolujte obsah - hlí-

dejte stav materiálů a expiraci léků, 

prošlé léky vraťte do lékárny.

5. Nedělejte velké zásoby léků.

6. Léky uchovávejte v původním bale-

ní i s příbalovými letáky.

7. Opatřete si jen jednu lékárničku, ne-

shromažďujte léky na více místech.

8. Lékárničku uzamkněte, jasně označ-

te a uchovávejte mimo dosah dětí.

9. Umístěte seznam potřebných te-

lefonních čísel - záchranné služby, 

ošetřujícího dětského lékaře, prak-

tického lékaře pro dospělé, poho-

tovostní lékařské služby.

10. Přiložte i příručku první pomoci.

Foto: Shuttesrstock.com
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Moderní technologie, inovativní materiály a dlouholeté zkušenosti 
našich lékařských expertů daly vzniknout novým náplastem 3M 
Spofaplast®, které chrání Vaše krásné okamžiky, ať jste kdekoliv. 

Náplasti 3M Spofaplast® jsou budoucností v péči o pokožku. 
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Opálení si většinou spojujeme s aktivním životním stylem a s pobytem venku. 

Opálenou kůži často považujeme za krásnější, zdravější a přitažlivější než pleť 

neopálenou. Ale existuje vůbec opalování, které je zdravé a pleti a tudíž i nám 

neubližuje?

ZDRAVÉ
OPALOVÁNÍ
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Najít míru, při které nám sluníčko 

přináší potřebný vitamín D, energii 

a  dobrou náladu a  zároveň nehrozí 

zhoubným onemocněním kůže, není 

jednoduché. Pokud si nechceme ublížit, 

měli bychom začít tím, že zjistíme, ja-

kou dobu právě naše pokožka na slunci 

unese. To znamená, že potřebujeme 

znát svůj fototyp.

KAM PATŘÍTE?
Lidskou pokožku dělíme podle snášen-

livosti slunečního záření na tzv. foto-

typy. Samotná stupnice se řídí barvou 

vlasů, očí a  typem pleti. Obecně platí, 

že sluneční záření snášejí lépe lidé tma-

vovlasí a tmavoocí než lidé světlovlasí, 

rusovlasí s modrýma a zelenýma očima, 

pletí světlou s černými pihami. Fototyp, 

nebo-li typ vaší pokožky v  závislosti 

dispozic pro přijímání slunečních pa-

prsků je důležitým faktorem při určení 

ochranného faktoru (OF), který by měl 

mít váš opalovací krém. V zásadě platí, 

že podle svého fototypu máte na výběr 

krém, který by měl splňovat následující 

charakteristiky.

• vysoký OF 25-35 (u velmi citlivého 

fototypu) 

• střední OF 16-25 (u citlivého foto-

typu) 

• nižší OF 12-16 (u normálního foto-

typu) 

TYP I: VELMI CITLIVÝ 
Na sluneční záření reaguje citlivě, ně-

kdy až alergicky. Vyznačuje se citlivou 

pokožkou, rezavými vlasy, množstvím 

pih. Jeho pokožka nikdy nezhnědne. 

Naopak se často spálí. Přirozená vlastní 

ochrana pokožky mizí po 5 až 10 minu-

tách pobytu na slunci.

TYP II: CITLIVÝ 
Na sluneční záření reaguje citlivě. Vy-

značuje se světlou pokožkou. Pokožka 

se opaluje pomalu, často se spálí, někdy 

mírně zhnědne. Lidé s tímto typem mají 

většinou blond vlasy, pihy. Přirozená 

vlastní ochrana pokožky mizí po 10 až 

20 minutách pobytu na slunci.

TYP III: NORMÁLNÍ 
Na sluneční záření reaguje normál-

ně, bez alergických reakcí. Pokožka 

se opaluje dohněda, lidé tohoto typu 

mají tmavě blond až světle hnědé vla-

sy, málo pih. Přirozená vlastní ochrana 

pokožky mizí po 15 až 25 minutách po-

bytu na slunci.

TYP IV: ODOLNÝ
Vůči slunečnímu záření je odolný. Sně-

dá pokožka se velmi rychle opaluje, 

opálení si uchovává delší dobu, než 

u  ostatních fototypů. Lidé s  tímto ty-

pem pokožky mají hnědé až černé 

vlasy, výjimečně pihy. Přirozená vlastní 

ochrana pokožky mizí po 20 až 30 mi-

nutách pobytu na slunci.

JAK SE SPRÁVNĚ OPALOVAT?
Pokud už víte, ke kterému typu lidí pa-

tříte, máte dobrý základ proto, přežít 

pobyt na slunci ve zdraví. Důležité je, 

dodržet několik zásad: 

1. Za každou cenu se vyhněte spále-

ní. Zní to banálně, ale tak často se 

na to zapomíná, zejména v přívalu 

nadšení z  dovolené, když jedete 

na jih za sluncem. Spálení je nejen 

nepříjemné, ale kůži může trvat 

dlouhou dobu, než se z něj vzpa-

matuje. 

2. Na slunci buďte opatrní, obzvláš-

tě na horách nebo v  jižních kra-

jích. Síla slunce se těžko odhadu-

je a navíc se může výrazně měnit. 

Nezapomínejte, že sluneční svit 

je nejintenzivnější mezi desátou 

a patnáctou hodinou. 

3. Opalujte se pozvolna. Zejména na 

dovolené u  moře byste měli pou-

žívat opalovací krém s  vysokým 

ochranným faktorem. Během prv-

ních dní nezůstávejte na slunci pří-

liš dlouho. 

4. Nesnažte se zůstat opálení po celý 

rok. Je důležité, abyste nepřekroči-

li celkovou roční dávku ultrafialo-

vého záření ve výši 25 kJ/m2. 

5. Vždy si vhodným způsobem chraň-

te oči.

6. Nedovolte dětem, aby se opalo-

valy. Dětská pokožka je obzvláště 

zranitelná. Na pláži děti hlídejte 

a  snažte se, aby nosily pokrývku 

hlavy, když nejsou ve stínu. 

7. Pokud máte problémy s  kůží, na-

příklad se rychle spálíte, informuj-

te o tom svého lékaře. 

8. Vyhněte se účinkům UV záření 

v  těchto případech: jste těhotná 

- máte velmi citlivou kůži (typ 1) - 

jste nalíčená - berete léky.

Foto: Shutterstock.com, 

zdroj: Mgr. Renáta Novotná- DoktorOnline
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V roce 2001 byla jako první pacientka 

v České republice zařazena do klinické 

studie nového léku, který postup ne-

moci zastavil. Obnovit poškozené sva-

ly však nebylo možné. „Jsem nesmírně 

vděčná za to, že pro lidi s  Pompeho 

chorobou zde možnost léčby je a  že 

nově diagnostikovaní pacienti dnes 

mají díky včasné léčbě velikou šanci 

vést plnohodnotný život,“ říká. A začí-

ná vyprávět.

„Narodila jsem se na konci roku 1972 

jako naprosto zdravě vypadající mimin-

ko. Jednotlivými fázemi vývoje dítěte, 

jako je držení hlavičky, přetočení se na 

bříško, sed, chůze apod., jsem prochá-

zela později, ale stále v normě. V útlém 

dětském věku jsem prodělala hepatiti-

du, proto mě maminka držela co nejvíc 

v klidu a první náznaky mého onemoc-

nění se přičítaly tomuto klidovému re-

žimu.

V roce 1977 mi do života vstoupila „ná-

hoda“. Byla jsem v lázních a tam zavítala 

primářka z pražského IKEM, která si brzy 

všimla mé kolébavé chůze, zvláštního 

„šplhavého“ způsobu zvedání se ze země 

a přitahování se rukama za zábradlí při 

chůzi do schodů. Doporučila rodičům, 

aby mě vzali u  nás v  Plzni na  neurolo-

gické vyšetření. Lékaři v  Plzni však sdě-

lili jen to, že z neurologického hlediska 

jsem v pořádku. Paní primářka si nás tedy 

pozvala do Prahy, kde mě na dva a půl 

měsíce hospitalizovala. Až tam mi v roce 

1978 po několika speciálních vyšetřeních 

bylo stanoveno vzácné onemocnění – 

glykogenóza IIB – Pompe (správně však 

glykogenóza IIA – Pompe). Dle slov paní 

primářky však v Plzni nebylo ani možné 

tuto diagnózu stanovit.

ŠKOLA S NEMOCÍ
Informace, které tenkrát rodiče dostali, 

byly velmi sporé. Dozvěděli se, že jde 

o vzácnou, neléčitelnou nemoc, o kte-

ré se v Československu ví jen málo, že 

lidé s touto nemocí jsou i na vozíku, ale 

že já mám mírnější formu této nemo-

ci. Do pražského IKEM jsem od té doby 

jezdila na několik týdnů co dva roky 

na kontrolní vyšetření, která ukazova-

la, že onemocnění mírně progreduje. 

Ani zde nás však nikdo nepřipravil na 

to, co může přijít. Dodnes nevím, zda 

informace v  tehdejším Československu 

skutečně nebyly, nebo se nás lékaři za-

mlčováním snažili neznepokojovat.

Můj zdravotní stav se zhoršoval plíži-

vě, do základní školy jsem nastoupila 

mezi zdravé děti a  velký rozdíl mezi 

mnou a  jimi nebyl. Měla jsem dvoje 

učebnice, od 2. třídy jsem byla osvo-

bozena z  tělocviku. Škola mi dokonce 

vyšla vstříc tím, že třída, do které jsem 

chodila, byla vždy v přízemí, nemusela 

jsem tedy do schodů. S  přestupem na 

střední školu však už začaly problémy. 

Škola byla v  centru města, bylo třeba 

dojíždět MHD. V té době už mi schody 

dělaly větší potíže, těžko jsem je zvlá-

dala, do školy i ze školy mě tedy vozila 

maminka autem. Vedení školy zdaleka 

nebylo tak vstřícné jako na základce, 

a  dokonce i  spolužačkám trvalo velmi 

dlouhou dobu, než pochopily, že potře-

buji častou pomoc. Celkově jsem byla 

ve velkém stresu, měla jsem problémy 

se zvládáním učiva i přesunů z patra do 

patra. V tom obrovském vypětí jsem si 

nějak ani neuvědomila, že mluvím vel-

mi tiše, při hlubším nádechu si musím 

pomáhat zapřením se o  ruce a  že dý-

chám povrchně. Při poslední kontrole 

v Praze v roce 1987 mi sice doporučova-

li dechovou rehabilitaci, ale ani tehdy 

jsme žádné ucelenější informace nedo-

stali.

BOJ O ŽIVOT
Na podzim roku 1989 jsem zkolabovala. 

Z nedostatku okysličené krve mi začalo 

zlobit srdíčko, přijali mě tedy na dětskou 

kliniku, kde srdce zaléčili, ale decho-

vé nedostatečnosti nevěnovali žádnou 

pozornost. Po propuštění domů jsem 

byla najednou slabá jako moucha, pa-

dala jsem na rovině bez zjevné příčiny, 

během dne jsem upadala do podivného 

hlubokého spánku i při jakékoli činnos-

ti, v noci pak jsem měla noční můry, kdy 

jsem se budila s hučením v uších a tmou 
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Když se Renata narodila, vypadala úplně zdravě, jen se vše učila o trochu později. 

V šesti letech jí lékaři diagnostikovali Pompeho nemoc. Vše o své nemoci se však 

dozvěděla o desítky let později…

DNES UŽ VÍM O SVÉM 

ONEMOCNĚNÍ TÉMĚŘ VŠECHNO
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před očima a musela se vsedě rozdýchat. 

I  když maminka volala do nemocnice 

a  líčila lékařce moje stavy, dostalo se jí 

jen odpovědi, že máme přijít na kontro-

lu dle propouštěcí zprávy.

Po pár dnech to však bylo neúnosné 

a  rodiče mě odvezli na kontrolu dříve. 

Po natočení EKG se lékařka očividně vy-

děsila a okamžitě mě znovu přijala. Jaké 

štěstí! Ještě tu noc mě lékaři převezli 

v bezvědomí do vedlejšího pavilonu na 

ARO. Probudila jsem se až s dýchací tru-

bičkou v puse, kdy za mě dýchal přístroj, 

byla jsem slabá tak, že jsem nezvedla ani 

ruku nad přikrývku. Na tohle jsme ani 

v  nejmenším nebyli připraveni, v  Plzni 

zřejmě nikdo nevěděl, co se děje, že brá-

nice zeslábla natolik, že nejsem schopna 

sama dýchat. Vyčítala jsem si, že jsem 

něco udělala špatně, že jsem málo reha-

bilitovala, že jsem se málo snažila apod. 

Až paní primářka z Prahy mamince prv-

ně řekla, že dechová nedostatečnost 

patří k  mé nemoci, že si nesmíme nic 

vyčítat. Zpočátku se lékaři domnívali, že 

se opět sama rozdýchám, to se bohužel 

nestalo, tak mi po týdnu udělali tra-

cheostomii a na ARO jsem zůstala přes 

tři roky až do doby, než jsme sehnali 

vhodnou dýchací mašinku pro domácí 

použití a peníze na její zakoupení. To se 

podařilo na Vánoce v roce 1992.

PO TŘECH LETECH DOMA…
Bylo skvělé být doma, já i  moje rodina 

jsme se adaptovali velice rychle, sžili jsme 

se s dýchacím přístrojem i celou náročnou 

péčí kolem toho. V té době jsem už byla 

na vozíku, sama jsem se ani nepostavila, 

byla jsem však schopna zvednout ruce 

k obličeji nebo vleže pokrčit nohy. Po in-

formacích ohledně své nemoci jsem ani 

nějak nepátrala, s  nástupem internetu 

jsem se o to sice pokusila, ale zřejmě jsem 

neuměla dobře hledat, protože jsem nic 

pod názvem glykogenóza nenašla.

V roce 2001 přišlo ohromné překvapení. 

Přestože jsem s  Prahou už léta neměla 

žádný kontakt, najednou mi volala paní 

doktorka z pražské VFN na Karlově s tím, 

že po mně už rok pátrá a teď konečně 

sehnala kontakt. Říkala, že jsem jediný 

pacient s Pompeho chorobou v České re-

publice, o kterém se ví, a že má pro mě 

opravdu skvělou zprávu – na mou gly-

kogenózu, tzv. Pompeho chorobu, exis-

tuje enzymatická léčba, která je ve fázi 

klinických testů. Pokud budu mít zájem, 

mám prý možnost se těchto testů zúčast-

nit. V té době už jsem byla hodně slabá, 

velmi často unavená a nemoc se zhoršo-

vala opravdu viditelně a poměrně rych-

le, takže jsem samozřejmě chtěla využít 

možnost zastavit rozvoj nemoci. Tehdy 

jsem vlastně prvně dostala ucelené in-

formace o  tom, jak nemoc vzniká, jaká 

je její podstata, jak je dědičná, jaké jsou 

její formy, průběh atd. Také jsem se hod-

ně dočetla na internetu, ovšem pod ná-

zvem Pompeho nemoc (Pompe disease) 

a  jen v  angličtině. Díky internetu jsem 

se pak seznámila s dívkou v mém věku, 

Holanďankou, která má stejnou nemoc 

s téměř totožným průběhem. Hodně mi 

pomohla zorientovat se a hlavně se do-

stat do klinických testů zázračného léku 

alglukosidáza alfa. Bohužel to trvalo 

další dva roky, než se vyřídila veškerá po-

volení a mohla jsem jako první pacientka 

v České republice tento lék dostat.

PO DESETI LETECH…
Letos v říjnu oslavím už 10 let od první 

infuze alglukosidázy alfa. Můj zdravot-

ní stav se sice nezlepšil do té míry, abych 

mohla zase chodit a  sama dýchat, ale 

rozhodně se už nezhoršil. Je velmi dů-

ležité začít s  léčbou co nejdříve, úplně 

nejlépe ještě dříve, než se projeví svalo-

vá slabost. V tomto ohledu pro mě tato 

léčba přišla pozdě, moje svaly byly už 

moc poškozené. Přesto jsem ale pocíti-

la velký přísun energie, zlepšil se stav 

srdce a  jater, a  přestože jsem přibrala 

na váze více než 10 kg, nemám pocit, 

že bych se hýbala hůř než před začát-

kem léčby. Ty svaly, které ještě trochu 

fungovaly před léčbou, s enzymatickou 

léčbou vykazují zlepšení. Jsou to sice 

jen ruce, ale díkybohu za ně. Mohu se 

sama najíst, napít nebo si umýt obličej. 

Také se mohu věnovat tvůrčím činnos-

tem, které mám ráda: malování, zdo-

bení kraslic a  perníčků. Velký přínos 

je také v tom, že nejsem nepřiměřeně 

unavená. Od roku 2011 jsem dokonce 

zaměstnaná na poloviční úvazek, pra-

cuji z  domova jako administrátorka 

e-shopu. Je to práce na počítači, což 

dobře zvládám, a moc mě to baví.

Dnes vím o své nemoci téměř všechno. 

Dokonce vím, že informace v zahraničí 

byly už v době mého dětství a že napří-

klad v Nizozemsku se dechová nedosta-

tečnost už v osmdesátých letech řešila 

včas podpůrným dýchacím přístrojem 

na noc. V Československu se nechávaly 

děti doma dusit, taková to byla doba. 

V  současné době je v  České republi-

ce diagnostikováno 20 lidí s  Pompeho 

nemocí a většina z nich je také léčena. 

Léčba vzácných nemocí, pokud vůbec 

existuje, bývá velmi nákladná. Jsem ne-

smírně vděčná za to, že pro lidi s Pom-

peho chorobou zde možnost léčby je 

a  že nově diagnostikovaní pacienti 

dnes mají díky včasné léčbě velikou šan-

ci vést plnohodnotný život.

Děkujeme za spolupráci České asociaci 

pro vzácná onemocnění Zdroj:vzacni.cz
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SOUTĚŽTE O 7 BALÍČKŮ DĚTSKÉ MASTI PROPANTHEN 365 BABY A NOSNÍHO ROZTOKU LIBENAR
Propanthen 365 Baby je dětská mast na citlivou pokožku pod plenkami. Díky obsahu oxidu zinečnatého a D-pan-

thenolu pokožku chrání před množením bakterií a zároveň regeneruje a hydratuje. Nyní je také k dostání v balení 

s nosním roztokem pro děti Libenar, který je vhodný pro každodenní hygienu nosu u novorozenců a dětí, které 

ještě neumí správně smrkat. 

Kolik procent D-panthenolu obsahuje mast Propanthen 365 Baby?
a) 6, 5 %

b) 7 %

c) 7, 5 %

Odpověď na otázku najdete na www.propanthen.cz,

své odpovědi posílejte na soutez@rodinaaja.cz, heslo: propanthen

Pečujte o sebe a své blízké 
s kvalitními švýcarskými 
produkty JUST a Nahrin

JUST přichází z přírody

www.justnahrin.cz

MY FIRST BABY ANNABELL® 
KOUPACÍ PANENKA S VANOU
Skvělá panenka pro všechny malé maminky, které svá miminka 

rády koupou. Součástí balení panenky je krásná růžová vanička 

s  legračními nožičkami. Po koupání panenka rychle uschne 

a maminka jí může obléct 

její krásné puntíkované 

dupačky a čepičku. Velikost 

panenky: 30 cm.

www.baby-annabell.cz

ANIBALL ... PRO SNAŽŠÍ POROD
ZDRAVOTNICKÁ POMŮCKA

Vám pomůže připravit se na přirozený porod a vyhnout se 

nástřihu hráze!

• fyzická a psychická příprava k porodu

• významné zkrácení 2. doby porodní

• nácvik vypuzování novorozence

• posílení svalstva pánevního dna po porodu

• prevence inkontinence moči

www.aniball.cz

BEZLAKTÓZOVÉ PRODUKTY MEGGLE
Trpíte intolerancí laktózy? Společnost 

Meggle pro Vás má řešení, kterým je řada 

bezlaktózových produktů: Mléko 1,5%, 

Cottage Cheese, Tvaroh, Smetana na vaření 

a ke šlehání. Nově můžete sáhnout po 

mléku 3,5%.Produkty obsahují max. 0,01 g 

laktózy ve 100 g. Zachovávají si však všechny 

potřebné složky jako běžné mléčné produkty. 

www.bez-laktozy.cz



Konopný léčebný pobyt

Lázeňský resort nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně

 tel.: +420 416 866 007 • e-mail: lazne@msene.cz

Délka pobytu: 5 dní / 4 noci
Ubytování: jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Strava: polopenze, včetně salátového bufetu, moučníků a příloh 
Lázeňská péče:
• lékařská prohlídka 
• klasická masáž zad
• koupel s výtažky z konopí 
• konopná bylinná masáž zad  

Cena pobytu již od
5.830,- Kč/osoba*

Další nabídku bezmála 20ti týdenních 
a víkendových léčebných i relaxačních 

pobytů naleznete na 

www.msene.cz
*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.

• konopný zábal dolních končetin 
• volné plavání v bazénu (30 minut) 
• vulkanpack (záda)

Pečujte o sebe a své blízké 
s kvalitními švýcarskými 
produkty JUST a Nahrin

JUST přichází z přírody

www.justnahrin.cz

NALAĎTE SE NA LÉTO S LI-
MITOVANOU EDICÍ EXPRESS 
YOUR SOUL OD RITUALS…..
Vůně je spojením osvěžující ver-

beny s květinovo-citrusovou vůní 

petitgrain (pomerančovníku), 

díky které získáte svěží letní ná-

ladu. Aby i váš domov získal po-

zitivní letní energii, jsou součástí 

letní edice také vonné tyčinky do 

domácnosti. 

Vice na www.rituals.cz 

JAK NA JARNÍ ÚNAVU? 

GREEN TRIO značky TOPNATUR je produkt, který v  jediné tab-

letě obsahuje tři "zelené " potraviny. Chlorella, Zelený ječmen 

a  Spirulina tvoří ideální kombinaci pro detoxikaci organismu, 

posílení imunity a obranyschopnosti. Sni-

žuje únavu a  vyčerpání, působí blaho-

dárně proti stresu. 

Lze objednat na portálu Pilulka.cz, 

v  dobře zásobených lékárnách, v  DM 

drogeriích a ve zdravých výživách.

www.topnatur.cz

MĚJTE TO OŠETŘENÉ 
NA KAŽDÝ PÁD!
Nové dětské náplasti 3M™ Spofa-

plast® Trollové hravě ošetří každé 

drobné poranění. Jsou hypoaler-

genní, maximálně šetrné k  dětské 

pokožce a animovaný motiv popu-

lárního filmu navíc spolehlivě vrátí 

úsměv na každou dětskou tvář. 

NOVÁ LEVANDULOVÁ VŮNĚ V PÉČI O VAŠI TOALETU
Stejně jako ostatní varianty, i nový čistič Bref Power Aktiv Lavender 

je díky ergonomické lahvi lépe přizpůsobený pro čistění toalet. Jeho 

unikátní tvar lahve umožňuje 

aplikaci přípravku i  pod těžko 

dostupný okraj mísy. S novou re-

cepturou 5v1 perfektně odstra-

ní nečistoty, rez a vodní kámen, 

zajistí hygienickou čistotu i pod 

vodní hladinou, zničí bakterie. 

Fialový Bref Power Aktiv La-

vender vás díky okouzlující vůni 

i příjemně naladí. Nová varianta 

inovovaného WC čističe doplni-

la řadu přípravků Ocean, Lemon 

a Pine. 

SLANÉ MUFINY BEZ LEPKU
Ingredience:
2 hrnky (250 ml) Doves Farm směsi bílé 
prášek do pečiva
100 g nastrouhaného tvrdého sýra
špetka soli
lžička rozmarýnu (dávám namletý) nebo oregana
česnek podle chuti (dávám celou palici)
hrnek mléka
půl hrnku oleje (dávám napůl sádlo a olej)
2 vajíčka

Postup:
Veškeré ingredience dobře promícháme a 
pečeme v dobře vymazané formě. TIP : Formu 
můžeme  vysypat semínky. Pečeme na 180°C.

Lze přidat do těsta i 100 g na kostičky nakrájené 
slaniny.

Doves Farm směs 
bílá bez lepku 1kg
V prodeji Kaufland, 
Tesco, Billa, Globus
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Když se řekne nesnášenlivost lepku neboli celiakie, většinou si představíme 

problémy s trávicím traktem – průjmy, zvracení či opoždění vzrůstu u dětí. 

Onemocnění může vzniknout v každém věku a u dospělých existují i další příznaky, 

které bychom si běžně s celiakií nespojili, a právě tyto atypické formy celiakie jsou 

dokonce v dospělosti častější. 

JSTE ČASTO UNAVENÍ?
MOŽNÁ ZA TO MŮŽE LEPEK



Může se jednat například o únavu, de-

prese, poruchy menstruace, neplodnost, 

potraty a další komplikace. Jen málo-

koho v  takových případech napadne 

hledat problém právě v nesnášenlivosti 

lepku, a proto většina případů nebývá 

spolehlivě rozpoznána. Celiakie není 

tak vzácná choroba, jak se soudilo dříve, 

její výskyt se v České republice odhaduje 

na 0,5 %.

Celiakie je chronické autoimunitní one-

mocnění tenkého střeva vyvolané ne-

snášenlivostí lepku, který je součástí bíl-

koviny obilnin. „Onemocnění bylo dříve 

považované za vzácné, ale ukázalo se, 

že jeho výskyt je naopak poměrně čas-

tý. Může se objevit v  jakémkoliv věku, 

v dospělosti nejčastěji po různé duševní 

nebo tělesné zátěži, operaci, u žen na-

příklad po porodu. Odhaduje se, že jen 

v  České republice je 90 % nemocných, 

kteří o svém problému vůbec nevědí. 

U řady nemocných je celiakie zjištěna 

již v dětství, kdy mají většinou klasické 

příznaky střevních komplikací,“ uvádí 

MUDr. Petr Podroužek, CSc., odborný 

ředitel EUC Laboratoří.

NENÍ CELIAKIE JAKO CELIAKIE
Právě různorodost příznaků je důvo-

dem, proč se na možnost onemocnění 

celiakií často vůbec nepomýšlí. U dětí se 

projevuje např. malým vzrůstem vzhle-

dem k věku, průjmy, podvýživou. U do-

spělých jsou tyto, ale i další příznaky vět-

šinou méně vyvinuté - objevují se kožní 

problémy, zvýšená náchylnost k  infek-

cím, větší kazivost zubů, deprese či tře-

ba jen nezdůvodněná únava. Na celiakii 

mohou upozornit také zvýšené jaterní 

testy, záněty štítné žlázy, samovolné 

potraty či neplodnost. Pro onemocnění 

existuje u osob v  riziku genetický pod-

klad, jehož přítomnost lze laboratorně 

vyšetřit.

PROČ JE DŮLEŽITÉ VYŠETŘENÍ
„Pokud testy prokážou u dotyčného ne-

snášenlivost lepku, musí pacient dodržo-

vat přísnou dietu a důsledně se vyhýbat 

potravinám vyrobeným z  pšenice, žita, 

ječmene. Oves je možné konzumovat, 

pokud má výrobek atest čistoty. One-

mocnění je bohužel doživotní, na dru-

hou stranu se díky dietě v krátké době 

stav nemocného výrazně zlepší a ten se 

pak navrací do normálního života. Na-

opak nedodržování bezlepkové diety u 

nemocných může vést k  velkým zdra-

votním komplikacím,“ vysvětluje MUDr. 

Petr Podroužek, CSc.

JAK SE PŘIPRAVIT A KDE SE 
NECHAT VYŠETŘIT?
Pokud máte o diagnostiku zájem, mů-

žete využít nenáročného laboratorního 

vyšetření. Jako první krok se provádí vy-

šetření tkáňové transglutaminázy, v pří-

padě pozitivity testu je nutná návštěva 

lékaře. Přijďte nalačno, nejezte cca 12 

hodin, před odběrem odpoledne a ve-

čer se vyhněte tučným jídlům a nekuřte. 

Naopak je vhodné vypít ¼ litru vody či 

neslazeného čaje. 

CO DĚLAT POKUD SE CELIAKIE 
POTVRDÍ?
Bezlepková dieta je zatím jedinou pl-

nohodnotnou možností „léčby“ intole-

rance lepku. Ze svého jídelníčku musíme 

velmi důsledně odstranit příčinu zdra-

votních potíží, kterou je právě lepek.

CO TEDY NEMOCNÝ MŮŽE A CO 
NAOPAK NEMŮŽE KONZUMOVAT?
Typicky lepkové potraviny

• pšeničná mouka (včetně grahamo-

vé, špaldové, kamutové, semolino-

vé) a pšeničná krupice

• méně časté mouky jako žitná, ječná 

a ovesná

• všechny druhy chleba a pečiva (pokud 

nejsou označeny jako bezlepkové)
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Český bezlepek z Těchlovic 
nakupuji na www.FreeGluten.cz

pernik.indd   1 5.5.2017   16:53:02

Gofi o – víc než mouka

Proč je gofi o tak skvělé?
• má nezaměnitelnou chuť, kterou mu dodává pražení při výrobě
• je velmi univerzální, hodí se nejen na vaření a pečení
• na rozdíl od běžné mouky nepotřebuje tepelnou úpravu
• obsahuje velké množství minerálů a vitamínů
• je bohaté na bílkoviny a vlákninu
• je lehce stravitelné, proto se skvěle hodí pro děti
• neobsahuje žádná barviva, ani konzervanty
• neobsahuje žádná GMO (geneticky modifi kované potraviny)

www.el-gofi o.cz

Nejstarší potravina Kanárských ostrovů
Vyrábí se podle 2000 let staré receptury 

gofi o je přirozeně bezlepkové

5%
sleva
Při zadání
„MOJERODINA“

elgofio.indd   1 5.5.2017   16:37:17



• tradiční strouhanka (chlebová i roh-

líková)

• některé slané crackery (pečené i 

smažené)

• většina druhů běžných těstovin 

(včetně tarhoni)

• kuskus

• kroupy (včetně bulguru)

• vločky, otruby a müsli (včetně gra-

noly a cereálních lupínků ochuce-

ných ječným nebo pšeničným sla-

dem)

• některé náhražky masa (robi, sei-

tan, goody-foody aj.)

Potraviny, které mohou obsahovat le-

pek

Pšeničná mouka, pšeničný škrob nebo 

čistý lepek se mohou skrývat v  těchto 

potravinách:

• většina uzenin

• instantní potraviny (mouky a škroby 

v polévkách, bujónech či omáčkách)

• některá dochucovadla (škroby 

v kečupech a majonézách, výtažky 

z pšenice v sójových omáčkách aj.)

• některé cukrovinky (škroby v  len-

tilkách, lipu, zmrzlinách nebo žvý-

kačkách, oplatková drť v  sójových 

řezech nebo čokoládových bonbo-

nech aj.)

• jogurty a dezerty zahuštěné škro-

bem, pokud nejde o škrob bezlep-

kový

• většina druhů piva (kvůli pšeničné-

mu nebo ječnému sladu) a někte-

ré další alkoholické nápoje (likéry 

zahušťované škrobem, teoreticky i 

destiláty z obilí)

• léky a potravinové doplňky obsa-

hující pšeničný škrob

U výše uvedených potravin je nutné 

individuálně zjišťovat jejich složení. 

Komplikovaný výběr způsobují zejména 

škroby, které jsou opravdu velmi rozšíře-

né. Pokud není na výrobku jasně uvede-

no, že byl použit bezlepkový škrob (ku-

kuřičný, bramborový, tapiokový apod.), 

nebo pokud celý výrobek není označen 

jako zaručeně bezlepkový, pak bychom 

jej neměli kupovat.

V potravinářském průmyslu se také čas-

to používají pšeničné sirupy, které mo-

hou obsahovat stopy lepku. Jde vlastně 

o alternativní „přírodní“ sladidla pou-

žívaná zejména do pečiva, ale bohužel 

nejen tam.

Bezlepkové varianty potravin

Zákaz lepku dnes neznamená žádný zá-

sadní zvrat v  jídelníčku. Obilné výrobky, 

na které jsme zvyklí, můžeme jíst nadále, 

pouze musejí být z bezlepkových surovin:

• bezlepkové mouky: kukuřičná, rý-

žová, amarantová, pohanková aj.

• bezlepkové chleby, housky, sušen-

ky, piškoty, zákusky

• bezlepkové müsli

• bezlepková strouhanka

• bezlepkové těstoviny

• bezlepkové pivo a další

Přirozeně bezlepkové potraviny

• brambory

• rýže

• pohanka

• amarant (laskavec)

• jáhly (vyloupané proso)

• quinoa

• veškeré ovoce

• veškerá zelenina

• veškeré houby

• veškeré maso (ne však uzeniny)

• veškeré luštěniny

• veškeré ořechy a olejnatá semínka

• vejce

• mléko a některé mléčné výrobky

Existují samozřejmě i  bezlepkové vari-

anty příkrmů pro nejmenší děti – kaše, 

masozeleninové směsi nebo ovocné pře-

snídávky

Foto: Shutterstock.com
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100% cerstve lisovaná štáva a pyré

Najdete nás v sítích farmárských obchodu, zdravých výživ, na                                , na                    a také na našem e-shopu.ˇ o

Přiroze
ně bezlepkový výrobek

ovocnak.indd   1 9.5.2017   17:52:37
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PROBIOTIKA 
BLAHODÁRNĚ PŮSOBÍ 

PŘI PRŮJMU I EKZÉMU



INZERCE

Výživa

Probiotika jsou často spojována s pozitivním účinkem na trávicí trakt. Výzkumy 

však dokazují, že využití probiotik je mnohem širší a tyto bakterie jsou přínosné 

nejen v případě zažívacích obtíží.



CO JSOU PROBIOTIKA
Probiotika jsou zdraví prospěšné bakte-

rie, které příznivě působí na prostředí 

ve střevech (na tzv. střevní flóru). Díky 

nim se ve střevech nemnoží škodlivé 

bakterie způsobující zažívací potíže. 

Různé druhy probiotik pozitivně ovliv-

ňují i  další části těla a  pomáhají tak 

zmírnit mnoho zdravotních problémů.

PRŮJMY U DĚTÍ
Probiotika pomáhají zkrátit dobu trvá-

ní průjmu u dětí. Nezabrání jeho pro-

puknutí, ale užití vhodných probiotik 

usnadní jeho léčbu. Doporučují se ze-

jména tyto probiotické kmeny:

• Saccharomyces boulardii,

• Lactobacillus GG,

• Lactobacillus reuteri,

• Lactobacillus casei,

• Lactobacillus rhamnosus.

U průjmů způsobených rotaviry se do-

poručuje užívání probiotika Bifidobac-

terium bifidum v kombinaci se Strepto-

coccus thermophilus.

PRŮJEM PŘI UŽÍVÁNÍ ANTIBIOTIK
Antibiotika často vyvolávají průjem. 

Důvodem je, že tyto léky likvidují 

kromě bakterií způsobujících one-

mocnění také prospěšné bakterie ve 

střevech. Ve střevní flóře pak převáží 

škodlivé bakterie. Probiotika pomá-

hají obnovit rovnováhu střevní flóry, 

a to jak u dospělých, tak u dětí.

KOŽNÍ PROBLÉMY
Pokud se ve vaší rodině vyskytuje ek-

zém, může užívání probiotik v  těho-

tenství snížit riziko propuknutí ekzému 

u  novorozence. Vhodné jsou zejména 

tyto kmeny:

• Lactobacillus GG,

• Lactobacillus rhamnosus,

• Bifidobacterium lactis.

Probiotika můžete vyzkoušet i v přípa-

dě kožní alergické reakce na kravské 

mléko.

SYNDROM DRÁŽDIVÉHO STŘEVA
Tato dlouhodobá porucha funkce vyprazd-

ňování tlustého střeva se může projevovat 

jak průjmy, tak zácpami. Přirozený proces 

vyprazdňování u pacientů se syndromem 

dráždivého střeva podporují především:

• Bifidobacterium lactis,

• Bifidobacterium infantis,

• Lactobacillus plantarum,

• Lactobacillus acidophilus,

• Saccharomyces boulardii.

DALŠÍ ONEMOCNĚNÍ
Jelikož probiotika posilují imunitní sys-

tém a  zvyšují odolnost proti infekcím, 

jsou vhodným doplňkem i při zánětech 

močových cest a  vaginálních záně-

tech, při alergiích a astmatu, nachlaze-

ní a plicních infekcích.

Zdroj: webmd.com, ulekare.cz,

foto: Shutterstock.com
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JAKÉ POTRAVINY JSOU VHODNÉ PŘI 

HUBNUTÍ DO PLAVEK?

Dietní klub
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Při optimálním hubnutí je podle výživových poradců vhodné shodit přibližně 0,5  

1 kg týdně. Hubnoucí proces nemá cenu uspěchat, abychom si zdravotně neublížili, 

neměli přebytečnou kůži, nepropadali špatným náladám až depresím.

Dietní klub



Jarní dny jsou díky prvním rostlinám a ze-

lenině jako je ředkvička či cibule ideální 

na odlehčení jídelníčku a určení řádu ve 

stravě pro rýsování těla do plavek. Pokud 

jste se doposud přejídali, raději zmenše-

te porce a jezte zhruba každé 3 hodiny 

5x denně. Určitě se vyvarujte smažených 

jídel. Nezapomínejte na snídani, obě sva-

činy, oběd a ani večeři. Jídlo večer raději 

volte lehké a poslední jídlo snězte tři ho-

diny před ulehnutím. 

Jíst více nebo méně? Rozhodně více ze-

leniny a méně tučných pokrmů. Bílé pe-

čivo, sladké limonády, ani smažená jídla 

nám nedělají dobře. Cítíme se po nich 

těžce a  unaveně. Přicházející jaro plné 

mladé čerstvé zeleniny je ideálním časem 

pro změnu jídelníčku. „Zkuste si dopřát 

denně alespoň 300 gramů zeleniny a do-

poledne i jeden kousek ovoce,“ navrhuje 

Věra Burešová, hlavní výživová poradky-

ně NATURHOUSE a zároveň varuje před 

starým mýtem: „Nevynechávat záměrně 

přílohy k hlavním jídlům je to jeden vel-

ký omyl,“ varuje Věra Burešová.

K  snídani přidejte sezonní ředkvičky, 

k obědu a večeři porci salátu, odpolední 

svačinu zastane třeba tvaroh a  špalíčky 

mrkve, okurky či papriky. Uvidíte, že brzy 

vám jídlo bez čerstvé křupavé zeleniny 

nebude skoro chutnat. 

K obědu a večeři rozdělte talíř do tře-

tin. Jednu třetinu porce ať tvoří zeleni-

na, a to buď vařená, grilovaná či syrová, 

druhou pak libové maso či ryba, vejce, 

tofu nebo šmakoun jako kvalitní zdroje 

bílkovin a třetí třetinu ať tvoří sachari-

dy - kuskus, batáty, brambory, bulgur 

nebo rýže basmati. 

MÁSLO A OLEJ S ROZUMEM
Kromě salátů ale můžete zeleninu vařit 

na páře, dusit, péct i  grilovat. Vyhně-

te se však zbytečně velkému množství 

oleje. „Ani salát se spoustou olejové 

zálivky není zdraví prospěšný. Na jednu 

porci bohatě stačí 2 lžičky kvalitního 

oleje,“ upozorňuje nutriční specialist-

ka Burešová. Na tuk si dávejte pozor 

i  v dalších pokrmech. Například máslo 

na celozrnném pečivu by mělo být jen 

ve velmi tenké vrstvě, více si však po-

chutnáte na lehkých krémových sýrech 

či pomazánce z luštěnin - které jsou vý-

borným zdrojem bílkovin a vlákniny.

VODA ZÁKLAD ŽIVOTA
Díky vodě naše tělo správně funguje. 

Bez ní je pro nás těžké být zdraví a fit. 

Z  nedostatku tekutin nás bolí hlava, 

cítíme se unavení, naše pokožka je vy-

sušená a  v  neposlední řadě nehubne-

me. „Slazené limonády, alkohol a  pří-

liš mnoho kávy nám škodí stejně jako 

nedostatek čisté vody. Vhodné je vypít 

postupně alespoň 1,5 litru nechlazené, 

neslazené vody bez bublinek,“ říká 

Věra Burešová. Pro lepší chuť stačí do 

vody přidat pár kapek citronové šťávy, 

lístky máty nebo kolečko salátové okur-

ky či plátek jablka.

PÁR ZÁKLADNÍCH FAKTŮ:
• Jíst 5x denně každé 3 hodiny.

• Vypít postupně alespoň 1,5 l nechla-

zené, neslazené vody bez bublinek.

• Každý den si dopřát procházku 

alespoň 30 minut, jak zdravotní 

stav dovolí.

• Doporučené sporty: plavání, cyklis-

tika, jóga, pilates, stačí však oby-

čejná chůze.

• Pozor! Nevynechávat záměrně pří-

lohy k hlavním jídlům je to jeden 

velký omyl a zakořeněný mýtus.

K obědu a večeři by měl být talíř rozdě-

len následovně:

• 1/3 talíře zelenina vařená, grilova-

ná, syrová.

• 1/3 talíře libové maso, ryba, vejce, 

tofu, šmakoun – tedy kvalitní zdroj 

bílkoviny.

• 1/3 talíře sacharidová příloha 

kuskus, brambory, batáty, bulgur, 

rýže basmati.

Foto: Shutterstock.com
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Co to je
Body Wraps Slim je metoda, kde se dá po jedné kúře zhubnout 5-30 cm v celkovém obvodu těla 
měřeno na 9 místech na těle. Tyto výsledky se měří před wrapem po wrapu a za 4 dny. Úbytky 
jsou způsobeny odstraněním toxinů a díky rozhýbání lymfatického systému tělo pustí nadby-
tečnou vodu, které tělo zadržuje a nepotřebuje. Díky dodržení pitného režimu se pak vyplaví 
škodliviny, tělo se pročistí a klientka celkově zeštíhlí.

Díky této Body Wraps Slim jsme již pomohli tisícům žen a mužů získat lepší postavu, shodit pro-
blematická místa, která nevycvičily ani pravidelným cvičením. Tento wrap si velice chválí maminky 
po porodu, které si neví rady co s nadbytečnými kily. Tento Body Wraps je vhodný i pro muže.

Největší úbytky u žen bývají velmi často v oblastech jako je břicho, pas, hýždě, nohy. Díky speciální metodě Body Wraps Slim 
jsme získali největší úbytek u jedné paní po porodu a to po 3 kúrách 11 cm jen na břiše.

Pro ty co trpí na zadržování vody v těle, jsou největší úbytky hl. v dolních končetinách. Setkali jsme se s výsledkem 5 cm na 
stehně po 2 kúrách. Zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Tato metoda je ze všech Body Wraps nejoblíbenější. V České republice 
jsme pomohli již stovkám žen a desítkám mužů, kterým i přes každoden-
ní cvičení dělaly starosti problémové partie. Metodou Body Wraps Slim 
si udržíte tyto tvary 30 dnů a to bez jakékoliv změny ve Vašem životě. 
Během kúry doporučujeme upravit dle potřeb životní styl, aby byla pro-
měna co nejtrvalejší.

Metodu Body Wraps SLIM si velmi oblíbily i televizní hvězdy jako je 
Anna Kadeřávková, Vendula Pizingerová, Nikol Švantnerová a mnoho 
dalších.

Cena 1 kúry je 1490,- Kč - výsledek jde vidět hned po prvním ošetření. 
Cena je u všech salónů stejná.

Na proceduru si můžete zajít přímo na centrálu Body Wraps - ve fitness 
Red Fit, Českomoravská 18, Praha 9, nebo můžete navštívit některý z 54 
partnerských salóny po celé České Republice a nově i na Slovensku. Je-
jich seznam naleznete zde: http://bodywraps.cz/partnerske-salony/

Garance vrácení peněz: Pokud nezhubnete alespoň 5 cm tak 
vracíme peníze za zábal zpět!! info@bodywraps.cz / Tel: +420 724 595 345

www.bodywraps.cz

body wraps.indd   1 4.5.2017   16:17:50

„váš text“

Ohradní 10, Praha 4 
po–pá, 10–18 hod. | tel. 602 413 137

www.3KOSHOP.czdresy & trička
pro fanoušky i hráče

Potisk jménem, číslem nebo logem do 48 hodin.

99
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Stále více dětí bojuje s nějakou diagnózou poruchy pozornosti. Špatně se začleňují, 

mívají problémy ve škole i mezi dětmi. Na druhou stranu jsou ale v mnohém 

výjimečné, bývají citlivé, vnímavé,  často extrémně inteligentní.



Jak najít klíč k  chování těmto dětem. 

A je jejich diagnóza problémem, nebo 

naopak výzvou? Zkusili jsme se na to 

podívat ze dvou úhlů pohledu. Jednak 

je to pohled striktně lékařský, jednak  

z  hlediska alternativních věd. Máte 

doma problémové, nebo naopak křiš-

ťálové dítě?

Odborný pohled nám zprostředkovala 

Paed.Dr. Daniela Vaškebová z  kliniky 

Abbia v  Brně, která se dětmi s  poru-

chou pozornosti setkává denně.

„První příznaky můžete pozorovat již 

v kojeneckém věku, kdy děti málo spí, 

jsou podrážděnější a  uplakanější než 

jejich vrstevníci,“ vysvětluje lékařka. 

„V  batolecím věku se u  těchto dětí 

vyskytují častěji různé oděrky a  úrazy. 

Nejmarkantněji se však porucha po-

zornosti projevuje v době, kdy se dítě 

začleňuje do širšího kolektivu, tedy 

v předškolním a školním věku. Děti jsou 

neklidné, například nevydrží sedět v la-

vici, vykřikují, vrtí se, pobíhají, skáčou 

do řeči, nedokážou se soustředit a za-

pomínají úkoly. Dost často je jim dia-

gnostikováno ADD či ADHD.

Obě dvě zkratky označují poruchy po-

zornosti. Hlavní rozdíl mezi nimi spočí-

vá v  tom, že ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) je často spojena 

s  hyperaktivitou - děti jsou tedy často 

impulzivní a vznětlivé. ADD se vyskytu-

je bez hyperaktivity, tyto děti jsou spíše 

uzavřené do sebe a  mají potíže s  na-

vazováním sociálních kontaktů. Obě 

zmíněné poruchy se mohou pojit s  ji-

nými poruchami, například poruchami 

pravopisu (dysortografie), psaní (dys-

grafie), čtení (dyslexie) nebo počítání 

(dyskalkulie). 

S  těmito dětmi je nutné individuálně 

pracovat. Vytvořte dítěti pravidelný 

režim, každá činnost by měla mít svůj 

čas a řád. Program by však měl být růz-

norodý, aby se dítě nemělo čas nudit. 

Snažte se střídat psychické a fyzické ak-

tivity, při kterých je možné odreagovat 

potřebu aktivity. Motivujte dítě k plně-

ní úkolů a  jejich plnění také důsledně 

kontrolujte. Spolupracujte s  odborní-

ky, kteří vám budou schopni poskyt-

nout pomocnou ruku v  případě, že si 

nebudete vědět rady. Těmto dětem se 

často ordinuje medikamentózní léčba, 

úspěšná bývá i léčba založená na prin-

cipu biologické zpětné vazby - neuro-

biofeedback. Jeho principem je snímání 

elektrické aktivity mozku a  její trans-

formace za pomoci speciálního softwa-

ru do “počítačové hry”. Cílem terapie je 

normalizace dotčených mozkových vln, 

což vede k vymizení poruchy pozornos-

ti a jejích projevů.“ 

Toto byl tedy pohled čistě vědecký. 

Máte-li ale toto dítě doma, možná vás 

bude zajímat i  pohled trochu více do 

duše tohoto dítěte, který vám zpro-

středkuje odbornice na ezoteriku Jana 

Smolová, kterou mnozí znají jako kar-

tářku Janu Patricii z Českých Budějovic. 

Ta se od svých čtrnácti let věnuje výkla-

du karet, numerologii, kyvadlu, bílé 

magii a automatické kresbě.

Jak se na tyto děti dívá ona? 

„Z  mého pohledu se jedná o  magické 

děti, které se dělí na indigové, křišťá-

lové a duhové. Kdo jsou, odkud přišly 

a k čemu jsou předurčeny? A proč jsou 

osvícené? Časové rámce, kdy začaly 

přicházet na zemskou rovinu, jsou jen 

odhadem.“ 

INDIGOVÉ, KŘIŠŤÁLOVÉ  
A DUHOVÉ DĚTI
INDIGOVÉ DĚTI: Je to generace, která 

se rodila v 80. letech minulého století. 
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Uzijte si sladke
rozkvetle jar�

Uzijte si sladke
rozkvetle jar�

Uzijte si sladke

s belgickymi pralinkami!



Jsou to hyperaktivní, upřímní jedinci. 

Mají smysl pro spravedlnost a jsou čest-

ní a empatičtí. Mají však potíže s disci-

plínou a  autoritou. Často si připadají 

jiné a to jim v mnoha případech může 

působit deprese, úzkosti a strachy. Trpí 

nedostatkem sebedůvěry. Odmítají 

se řídit pravidly, příkazy, nemají pocit 

viny a  těžko přijímají trest. Jsou zví-

davé, bystré a  velmi citlivé. Vyznačují 

se silnou vazbou ke zvířatům, přírodě 

a výbornou komunikací s ostatními dět-

mi. Často trpí alergií, atopickým ekzé-

mem a astmatem. Stačí jim velmi málo 

spánku k  odpočinku fyzického těla. 

Jsou specifičtí i  svým samotářstvím, 

díky kterému v  minulosti nezapadali 

do dětských kolektivů. Jsou silně intu-

itivní a mají potřebu žít v harmonické 

a klidné rodině plné porozumění a lás-

ky. Často inklinují více k jednomu z ro-

dičů. Podporujte tyto dnes již dospělé 

„děti“, aby našly samy sebe a pomáha-

ly v  tomto světě, protože k  tomu jsou 

předurčené.

Křišťálové děti: V  polovině 90let se 

začaly rodit křišťálové děti, které jsou 

mnohem jemnější po energetické strán-

ce, než ty indigové. Indigové děti vytvá-

řejí cestu k novému světu, zatímco křiš-

ťálové děti mají za úkol dosáhnout na 

naší zemi klidu, míru, harmonie a bez-

pečí. Ani ony se nerodily bez předurče-

ní. Tyto děti mají obvykle problém při 

vyjadřování se a většinou se naučí mlu-

vit až kolem 3. roku života. Jsou mezi 

námi z důvodu pochopení, mentálního 

dozrání a  postupu na vyšší úroveň se-

beuvědomění. Snaží se lidstvo držet po 

hromadě a naučit nás táhnout za jeden 

provaz. Křišťálové děti jsou mnohem 

vytrvalejší a silnější než indigové. Mezi 

křišťálovými dětmi, najdeme mnoho je-

dinců s diagnózou autismu, a to z dů-

vodu vyššího napojení a  komunikace 

na vyšší úrovni. Tyto dětí poznáme vždy 

díky modré barvě v jejich auře. 

Duhové děti: Začaly přicházet na svět 

nedávno, rodí se právě teď. Jsou nejsil-

nější ze všech skupin. O duhových dě-

tech můžeme říct, že jsou to inkarno-

vaní andělé, nebojácné, krásné, vysoce 

inteligentní, “co na srdci to na jazyku“. 

Často se vyznačují asociálně, ale s  vel-

kou mírou vyspělosti a  pochopení. Je-

jich duše má za úkol dávat do pořádku 

hlavně vztahy, lidi sbližovat, učit míru 

a lásky k sobě samým a ostatním. Jsou 

napojené na své vyšší já a  komuniku-

jí se svými paranormálními kamarády, 

jsou napojené na své průvodce na této 

zemi a mnoho z duhových dětí budou 

velkými učiteli a  rádci. Jsou kreativní, 

plačtivé, netrpělivé, talentované, jas-

nozřivé a duchovně vyspělé. Mají ote-

vřená srdce, jsou laskavé a velmi milují. 

Život duhových dětí je obtížný i  co se 

týká emocí a pocitů. Duhové děti často 

trpí problémem s  ušima, hlavně záně-

tem středního ucha a to z důvodu ne-

naslouchání ze strany rodičů a  dospě-

lých lidí kolem nich. Duhové dětí se rodí 

především rodičům s  výbornou intuicí 

a vnímavostí.

JAK NAJÍT CESTU…
Buďme si vědomi těchto generací, které 

mezi námi nejsou náhodou. Pomáhej-

me jim plnit jejich poslání a podporuj-

me je v každém jejich životním posunu 

a kroku, který je udělaný z toho nejlep-

šího přesvědčení o  jeho správnosti. Až 

se budete dívat do očí svému dítěti, ať 

patří do jakékoliv skupiny či je to dítě 

s  diagnózou ADHD, která je s  těmito 

dětmi často zaměněna, dívejte se jim do 

očí a vnímejte tu jejich krásnou energii. 

Ihned pochopíte, že tyto pozemští an-

dělé, mohou dělat kouzelné věci. Jsou 

tak vysoko nad většinou z vás, že je ni-

kdy není možné převýšit. 

Foto: Shutterstock.com
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Máte otázky? Neváhejte nás kontaktovat na bezplatné infolince 800 900 138.
www.cordbloodcenter.cz | zeptejse@cord center.cz

Každým dnem se blíží narození vašeho miminka. 
Okamžik porodu je jedinečný a stejně neopako-
vatelná je také možnost uchování kmenových bu-
něk z jeho pupečníkové krve. Čas pro toto rozhod-
nutí máte již v okamžiku, kdy jste se dozvěděli, že 
budete rodiči.

Pupečníková krev obsahuje kmenové buňky, které 
mají velký léčebný potenciál. Již desítky let pomá-
hají při onkologických, hematologických a imuno-
logických onemocněních. V  posledních letech se 
jejich využití rozšířilo i o léčbu kardiologických, neu-
rologických a autoimunitních onemocnění, kde po-
máhají při regeneraci poškozených tkání a orgánů. 

Význam a  důležitost uchování kmenových bu-
něk při porodu se znásobuje také díky možnosti 
využití pro biologické sourozence. Podporujeme 
rodiny s dítětem v případech, kdy lékaři zvažují léč-
bu krvotvornými kmenovými buňkami. Pokud rodi-
če očekávají další dítě, uchování pupečníkové krve 
jim poskytneme bezplatně. První sourozenecká 
transplantace u nás již proběhla v roce 1994 u šesti-
letého Lukášese závažnou poruchou imunity.

Možnost uchování kmenových buněk z  pupeční-
kové krve si přináší na  svět každý novorozenec. 
Rozhodnutí uchovat tento vzácný léčebný zdroj je 
na Vás – rodičích.

Zázrak narození Vám nabízí 
neopakovatelnou možnost
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POLÍBENÁ LEDEM
Bryn Avenová se odmítá vzdát snu sloužit království, 

které miluje. Tento sen ji přivede až do paláce Skojarů, 

jehož národ potřebuje ochránit před brutálním 

nepřítelem. Bryn se vydává na záchrannou misi, které 

velí Ridley Dresden. Přitažlivost mezi nimi nabírá obrátky 

a vztah dostává nový rozměr, na který nejsou připraveni. 

Navíc vychází najevo temná pravda, která změní Brynino 

postavení a ohrozí všechny, které miluje.

FAMFRPÁL V PRŮBĚHU VĚKŮ
Pro všechny, kdo mají rádi Harryho a  fandí mu v  jeho 
famfrpálových kláních za Nebelvír! Nové vydání pří- ručky 
získané přímo z bradavické knihovny při Škole čar a kouzel 
vás seznámí s vývojem létajících košťat, poučíte se, jaké hry 
se s  košťaty hrály ve starověku, jak se objevila Zlatonka, 
jakými proměnami prošel famfrpál od 14. století a  jak 
vypadá dnes, seznámíte se s  významnými famfrpálovými 
týmy ve Velké Británii a v Irsku.

MOŘSKÁ PANNA
Jednoho listopadového rána se po Magnusovi Kjellnerovi 

slehla zem. Když obyvatel Fjällbacky objeví při procházce 

se psem tělo zamrzlé v  ledu, je jasné, že Magnus nezmizel 

dobrovolně. Přítel zavražděného, spisovatel Christian 

Thydell, dostává už rok výhružné anonymní dopisy a nyní 

je jasné, že odesílatel myslí své výhrůžky vážně a  není 

radno si s  ním zahrávat. Aby policie dokázala případ 

vyřešit, musí se vydat hluboko do minulosti…

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA
Alespoň jeden výtisk knihy Fantastická zvířata a  kde je na-

jít vlastní téměř každá kouzelnická domácnost v celé zemi. 

Nyní, po omezenou dobu, mají i mudlové příležitost zjistit, 

kde žije pětinoh, čím se živí kluběnka a proč není dobrý 

nápad nechávat za dveřmi mléko pro bodloše.

BOŘÍKOVY OHNÍČKOVÉ LAPÁLIE
Boříkovy lapálie patří ke klasice literatury pro děti, o   čemž svědčí mnohá 

úspěšná vydání v Albatrosu. Tentokrát však vychá- zejí poprvé knižně v původní 

podobě, tak jak se před téměř 50 

lety příběhy objevily v   premiéře  

v časopise Ohníček. Jde o   pů- 

vodní, nijak neupravované texty 

Vojtěcha Steklače s ilustracemi 

Vladimíra Renčína, které si čtenáři 

Ohníčku mohli přečíst ve dvou 

ročnících v letech 1968 až 1970.

KVĚTÁKY SE NENOSÍ 
Molly a  Beth jsou nejlepší kamarádky: tráví spolu čas po 

škole, sdělují si tajemství a  vždycky si užijí spoustu legrace, 

když u   sebe mohou přespat. Mít někoho tak blízkého 

je prima, dokud… se máma jedné a  táta druhé do sebe 

nezamilují. Molly a Beth teď musí bydlet spolu a   vůbec 

se jim to nelíbí. Zvláštním kouzlem se přesunou do 80. 

let minulého století, kdy lidé nosili podivné účesy. Kvůli 

vlasům ale v čase necestují, výlet do minulosti jim umožní 

vidět svět očima rodičů.

NÁHRADNÍ KLUK
Když Gia dostane kopačky od svého přítele na parkovišti 

těsně před začátkem školního plesu, musí rychle něco 

vymyslet. Vždyť svým přátelům měla tuto noc dokázat, že 

Bradley existuje. A tak se rozhodne oslovit neznámého 

kluka a  poprosí ho o  laskavost – jestli by nemohl dvě 

hodiny předstírat, že je její přítel. Akorát že po plese 

už na něj nedokáže přestat myslet. Dokáže ho najít  

a vymotat se ze všech lží? A co se stane, až se do jejího 

života vrátí pravý Bradley?

KORUNA
Když byla Eadlyn přinucena zúčastnit se Selekce, netušila, 

že by se mohla zamilovat do jednoho z 35 nápadníků. 

Ji prostě žádná pohádka nečekala! Jen počítala dny, až 

bude moct poslat všechny domů. Po událostech, které se 

odehrály v paláci, si ale uvědomuje, že nemůže být na 

všechno sama. A že srdce někdy překvapí i nejotrlejšího 

cynika. Co když ale bude muset učinit volbu, která je 

důležitější, než si kdy pomyslela?

DENÍK MALÉHO POSEROUTKY 11 – VŠECHNA 
SLÁVA
Na Grega toho začíná být trochu moc. Jediné, co mu 

doopravdy jde, jsou videohry, jenže rodiče trvají na tom, 

že by si měl rozšiřovat obzory a dělat taky něco jiného. 

Když Greg najde ve sklepě starou kameru, má konečně 

v  ruce důkaz svého nezměrného talentu, a  hned začne 

spřádat plány na hororový fi lm. Čeká ho bohatství 

a  velká sláva… Ale je to chytrý plán? Nebo si jím jen 

přidělá starosti a ukáže se, že všechna sláva je vážně jen 

polní tráva?

LÁSKA & GELATO
Lina tráví prázdniny v  Toskánsku, ale nemá náladu na 

pláže nebo památky. Je v Itálii jenom proto, že si máma 

před smrtí přála, aby poznala svého otce. Ale proč by měla 

poznat otce, který se za celý její život ani neukázal? Pak 

se jí ale dostane do rukou deník, který si její máma vedla, 

když žila v  Itálii. A  Lina najednou objevuje magický svět 

tajných lásek, nádherného umění a   skrytých pekáren 

a  odhaluje tajemství, které změní vše, co si myslela 

o mámě, otci, a dokonce i sama o sobě.

POSLEDNÍ ZAČÁTEK
Před šestnácti lety zmizeli teenageři Katherine  

a Matthew beze stopy po skandálu, který otřásl světem. 

Clove Sutcliff ová je ale nyní odhodlaná své dlouho 

ztracené příbuzné zase najít. Jenže kde začít hledat pár, 

který se podle všeho v  každém klíčovém historickém 

okamžiku reinkarnuje? Kdo vlastně byli Kate a  Matt? 

Proč se rodili zas a znova? A kdo je tajemná Ella, která 

se Clove během pátrání znovu a znovu připlétá do cesty?

DOBRÁ TAK AKORÁT
Dlouho jsem si myslela, že opravdový a báječný život 

začne, až zhubnu, udělám si pořádek ve skříni i v účetnictví, 

změním účes… prostě až se zlepším. Jenže život začal 

i bez toho. Je chaotický, stresující, ale skvělý a zábavný! 

Takže tahle kniha je o tom, co se mi nepovedlo. O tom, 

co jsem nestihla, pokazila nebo to nedopadlo podle mých 

představ. Ale taky o tom, že takovýhle život je doopravdy 

můj a takhle mě baví. Zkrátka, že je dobrý tak akorát.
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KUTÍME S ONDROU KUTILEM
Jak na drobné opravy v  domácnosti, které lze zvládnout 

svépomocí, jednoduše a   levně, vám prozradí kniha 

vycházející z  populárního pořadu televize Stream.cz Ondra 

Kutil. Kniha mimo konkrétních návodů obsahuje také část, 

kde se dozvíte, jak vybírat nástroje a co by nemělo chybět 

ve spíži žádného začínajícího kutila. Naučíte se například 

to, jak pakovat trubkové závity, vyměnit prasklou dlaždici, 

vyměnit dveřní vložku, opravit kartuši v  pákové baterii, 

spravit pant vylomený z nábytku a mnoho dalšího.

SEKANÁ S MALINAMA
Mladá, šťastná a bezstarostná Alice píše erotické romány, 

zatímco na stárnoucí učitelku češtiny Hedviku dopadají 

s přibývajícím věkem všechny možné problémy a starosti 

s  manželem, trpícím demencí. Alice se stává známou 

a   uznávanou autorkou, Hedvika, korektorka jejích 

románů, se pod tlakem okolností propadá do zoufalství 

a každá chyba v textu spisovatelky zvětšuje její nenávist 

k  celému světu. Jejich následné setkání je pak sice 

náhodné, ale pro obě dvě osudové.

LEXIKON KÁVY ... PROSTĚ MILUJEME KÁVU
Málokdo si bez kávy dokáže představit začátek dne. Je to první, co nabízíme 

všem návštěvám, přátelům a známým. Denně jí 

na celém světě vypijeme přes dvě miliardy šálků. 

Tento malý lexikon vám jednoduchou formou 

odpoví na základní otázky ze světa kávy. Zjistíte, 

jak rozeznat Arabicu od Robusty, jaké kávové 

nápoje si můžete v kavárnách objednat. Dozvíte 

se ale i něco o kavárenském prostředí a na konec 

dostanete i  pár kulinářských tipů. Věřte, že to 

nakonec řeknete i  vy… Prostě milujeme kávu!

DVOJITÝ GAMBIT
Pětačtyřicetiletá, atraktivní Viola má soukromý život 

v troskách. Je rozvedená, sem tam si užívá sex se svým 

mladým šéfem, ale jinak si připadá vyhořelá. Náhodné 

setkání s hercem Petrem Veverkou, do kterého byla jako 

mladá platonicky zamilovaná, pro ni proto znamená 

nový impulz. Zvlášť když se ukáže, že Veverka její city 

opětuje. Radost z nového romantického vztahu však kalí 

malá lež – Veverka si Violu popletl s dívkou, se kterou 

kdysi dávno prožil vášnivou noc, a Viola ho nechala z 

omylu nevyvedla. 

KVANTOVÁ NOC
Experimentální psycholog Jim Marchuk pracuje na 

vývoji metody, která má spolehlivě odhalit psychopaty 

skrývající se ve společnosti. Pak však zcela náhodou zjistí, 

že mu z paměti zmizel půl rok života před dvaceti lety 

– a že to byl půl rok temný a klíčový. Kontaktuje proto 

Kaylu Huronovou, svou tehdejší přítelkyni, která se 

věnuje výzkumu lidského vědomí. A která učinila zásadní 

objev, jenž může lidstvo navždy zbavit chuti dopouštět 

se násilí… nebo ho naopak definitivně uvrhnout do 

temnoty.

ZÁZRAK
Vynikající psychologický román od držitelky řady cen 

a autorky mezinárodní bestselleru Pokoj. Zdravotní 

sestra Lib Wrightová, profesionálka vycvičená samotnou 

Florence Nightingalovou, přijíždí v polovině 19. století 

na irský venkov, kde žije údajně zázračná jedenáctiletá 

dívka Anna. Už po čtyři měsíce nesnědla jediné sousto, a 

přitom se těší dobrému zdraví. Lib je pověřena lékařským 

výborem, aby odhalila domnělý podvod, zdá se však, že 

dívka nic nepředstírá. Je to skutečně zázrak? Anebo za 

tím stojí fanaticky zbožná rodina? Lib se s Annou velmi 

sblíží, a proto ji vyděsí, když se její stav začne náhle 

rapidně zhoršovat…

ZPOCENÁ ZÁDA
Čtyřicátník David pokorně roztáčí coby právník 

specializující se na obchodní právo kola kapitalismu 

a doma ve všem podléhá své rozkazovačné ženě. V opilosti 

se však vyspí s její nejlepší kamarádkou a od té doby začíná 

dostávat jeho role vzorného manžílka povážlivé trhliny. 

Od minimalistických zasedaček přes honosné kavárny po 

ty nejzaplivanější špeluňky tak začíná jeho cesta - možná 

za vnitřní svobodou, možná za naprostým sebezničením.

ZÁMĚNA
Jednovaječná dvojčata Gillian a Melina Lloydovy jsou 

si k nerozeznání podobná. Potřeštěnější z obou sester, 

Melinu, napadne zahrát si dávnou dětskou hru na záměny. 

Přesvědčí obezřetnější Gillian, aby na jeden večer zaujala 

její místo mediálního doprovodu austronauta a národního 

hrdiny Christophera Harta. Gillian sestřin návrh zpočátku 

odmítá, ale nakonec ho přijme a druhý den je nalezena 

mrtvá. Melina se rozhodne, že musí za každou cenu zjistit, 

kdo její sestru zavraždil.

DCERA NĚKOHO JINÉHO
Když třináctiletá Julie jedné noci zmizí z domu, vypadá to 

na učebnicový příklad únosu. Jenomže nikdo se neozve 

s žádostí o výkupné, neobjeví se jediná stopa… Až se 

po dlouhých osmi letech Julie, nyní už dospělá žena, 

zničehonic objeví na prahu...

AŽ BUDU BEZ TEBE
Setkání Calluma Robertse a  Lily MacDonaldové bylo 

napohled obyčejné. Rozmarná nabídka, vzájemná 

přitažlivost, jedna noc plná tajemství, a  tím to mělo 

skončit. Jenže ani jeden z nich není schopen zlomit křehké 

pouto, které se dlouho neodvažují nazvat pravým jménem.  

V  lecčems jsou odlišní, jak jen dva lidé mohou být. Lila 

se zajímá o životní prostředí, je zcestovalá, plná energie 

a chuti do života. Callum je rezervovaný, drží si odstup, do 

ničeho se nehrne po hlavě.

SESTŘIČKY
Nemocnice Nightingale je v 30. letech 20. století 

proslulým ústavem, kde se mladé dívky mohou vyučit 

váženému povolání zdravotní sestry. Osud sem svede tři 

mladé ženy, každou velmi odlišnou. Pro chudou Doru je 

práce v nemocnici vysněným únikem z domova, kde ji 

týrá nenáviděný otčím. Aristokratická Millie si studium 

vyvzdorovala, aby unikla sňatku. A plachá Helen, dcera 

ředitelky nemocnice, jinou volbu ani nemá, ale díky její 

domnělé protekci ji ostatní sestřičky nemůžou vystát. Ze 

tří outsiderů se stanou ty nejvěrnější přítelkyně. Život se 

však nebude mazlit s žádnou z nich.

POSLEDNÍ VÝROČÍ
Sophii táhne na čtyřicet, a ačkoliv je taková optimistka, že 

podle své kamarádky Claire nevidí sklenici zpola, ale úplně 

plnou, už i  ji začínají trochu znervózňovat biologické 

hodiny a nová známost je přitom v nedohlednu. Neudělala 

chybu, když tak lehkovážně pustila k  vodě Thomase, 

nejhodnějšího muže, jakého kdy poznala? 

Grace je krásná ledová královna a má všechno, o čem kdy 

snila: manžela, který ji miluje, a čerstvě narozeného syna. 

Jak se s tím ale vypořádá, když vidí, jak se Sophie na oba 

toužebně dívá? Veronice se v životě nic nedaří a na všechny 

má dopal. Nejvíc na pratetu Connii za to, že umřela a že do 

své závěti zahrnula zrovna Sophii! 



Je milá, bezprostřední a těhotenství ji nijak extra neomezuje. Účinkování v muzikálech 

v Hudebním divadle v Karlíně nebo v Divadle Radka Brzobohatého už sice Eva Burešová 

přerušila, ale ještě na konci sedmého měsíce těhotenství jsem ji potkala v ateliéru na 

natáčení seriálu. Miminko se jí má narodit na konci června.

JEŠTĚ JSEM 
NEZAČALA HNÍZDIT
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Jste typický příklad ženy, které tě-

hotenství sluší.

Děkuji, samotnou mě zaráží, jak mě tě-

hotenství změnilo. Vždycky jsem byla 

spíš negativní člověk, dost často se 

mi střídaly nálady. Ale těhotenství to 

všechno obrátilo vzhůru nohama. Ne-

mám žádné nepříjemné vedlejší účinky 

jako jsou oteklé nohy, nevolnosti, zaží-

vací problémy. Je mi moc dobře a cítím 

se plná energie. Přitom jsem přibrala 

šestnáct kilo, což není úplně málo. Ale 

přesto jsem akčnější a svůj stav si oprav-

du užívám. Možná je to ale tím, že je 

mi třiadvacet, tělo se v mém věku snáz 

potýká se všemi změnami, rychleji rege-

neruje. Taky mám velkou podporu od 

mé rodiny i od partnera.

Napadlo mě, když máte roztočený 

seriál, jestli vás těhotenství trochu 

nezaskočilo?

Miminko přišlo v  nejlepší době, mám 

na ně akorát věk a taky úžasného part-

nera. Ono se v naší profesi těžko zva-

žuje, kdy dítě naplánovat. Přišlo teď, 

a tak to mělo být.  Chtěli bychom mít 

s partnerem hodně dětí, takže začínat 

po třicítce by bylo možná pozdě.  V se-

riálu Modrý kód s těhotenstvím počítají, 

i když ho přiznali až teď, když jsem sko-

ro v osmém měsíci. Do té doby se v ději 

jen sem tam objevila nějaká věta, že 

mám stres, který zajídám, proto tloust-

nu. Miminko se má narodit na konci 

června, k  natáčení bych se chtěla vrá-

tit – pokud všechno půjde tak, jak má - 

v září. Ale ono jde jen o pár dní v měsíci, 

věřím, že se to dá zvládnout. Člověk si 

může leccos naplánovat, ale pak může 

být všechno jinak. Občas si ale říkám, 

jestli se vůbec budu chtít k tak intenziv-

ní práci jako předtím vrátit. Třeba mě 

mateřství natolik pohltí, že budu chtít 

zůstat doma s dětmi. Jsem narozená ve 

znamení Raka a ti jsou hodně domácky 

založení.

Vydržela byste to se svou 

temperamentní povahou?

Nejde o povahu, ale já jsem si v posled-

ních pár měsících mockrát uvědomila, 

že mě moje práce už netěší a  nena-

plňuje tak jako před pár lety. Vlastně 

najednou nevím, jestli ji chci dělat. Asi 

by mě spíš bavilo být na druhé straně, 

psát hry a režírovat. Jsou ale role, které 

mám ráda a budu se na ně těšit.  Tře-

ba Roxana v Cyranovi v Divadle Radka 

Brzobohatého. Tu jsem přestala hrát 

jako první, protože kostým váží tak pět 

kilo a jeho součástí je korzet, ve kterém 

jsem se bála  – i když mi ho kostyméři 

upravili – že by se miminku hůř dýcha-

lo.   Spíš váhám kvůli různým vztahům 

a  politice v  divadlech.   Nemám ráda 

neférové jednání a  nespravedlnost, 

chvílemi si říkám, že vlastně ani tak ne-

záleží na tom, co člověk umí, jako jde 

spíš o  to, jaké má kontakty a  vazby. 

Snažím se udržovat si pozitivní myšlení 

a nebrat si některé věci osobně.  Když 

jdu na nějaký konkurz a  roli nakonec 

dostane někdo jiný, vždycky mě to 

pozitivně nakopne, abych na sobě ješ-

tě víc zamakala a  snažila se být lepší. 

Ale přesto se pořád objevují pochyb-

nosti.  Opravdu nevím. A nejsem si ani 

stoprocentně jistá, jestli bych vydržela 

být jenom doma a  starat se o partne-

Eva Burešová se narodila 22. 7. 1993 v Ostravě. Diváci ji poprvé zaznamenali 

v  soutěži   Česko-Slovensko má talent 2011. Studovala Konzervatoř Jaroslava 

Ježka obor zpěv a muzikálové herectví. Hrála v muzikálech Baron Prášil, Sibyla, 

Dracula, Čas růží, Cyrano, Hamlet, Jesus Christ Superstar, Lucie. Viděli jsme ji 

v seriálu Gympl, zdravotní sestřičku hraje v seriálu Modrý kód. Jejím partnerem 

a nastávajícím otcem jejího dítěte je muzikant Michael Krásný.
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ra a o děti. Asi si to člověk nejdřív musí 

zkusit. Ale je možné, že tyhle mé úvahy 

ovlivňuje těhotenství a hormony. Uvidí-

me, jak to všechno bude za pár měsíců.

Říkala jste, že jste dřív byla hodně ne-

gativní člověk. Jak a kdy se to změnilo?

Vlastně to není vůbec tak dávno. Člo-

věk ať chce nebo nechce,  je ovlivňován 

lidmi kterými se obklopuje, a pokud je 

trochu citlivější, tak ho to může ovládat 

více než jiné. Pár let zpátky jsem pro-

cházela obdobím, kdy už jsem bohužel 

ani pořádně nevěděla, jak se usmát 

a jaké to je být upřímně šťastná. Naštěs-

tí se ta cesta razantně odklonila, vyčisti-

ly se vztahy i přátelé a já potkala člově-

ka, který mi zase ukázal, proč se smát. 

A já se od té doby smát nepřestala.

Tak ho odtajněte.

Partner se jmenuje Michael a je to mu-

zikant. Hraje na baskytaru například 

v kapele Laca Décziho. Žije napůl v New 

Yorku, napůl tady. Trochu k němu vzhlí-

žím, cítím vůči němu respekt, vážím si 

ho jako člověka i jako umělce, spoustu 

věcí se od něj učím.

Máte v plánu taky střídat bydliště 

v New Yorku a tady?

Uvidíme, ale asi ano. Nepřipadá mi to 

jako něco zvláštního, protože já jsem 
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taky tak vyrůstala. Do svých šestnácti 

let jsem žila střídavě tady a ve Španěl-

sku. Ale Španělsko je přeci jen blíž než 

Amerika. Táta tam hrál v kapelách a my 

jsme s  maminkou a  se sestrou za ním 

jezdily. Pro mě to bylo nejúžasnější dět-

ství, jaké jsem mohla mít. Naučila jsem 

se jiné jazyky, vnímala jinou kulturu. 

Řešili jsme to s  partnerem, mně by se 

líbilo žít třeba v Itálii, kde mám provda-

nou sestru a kde by naše děti vyrůsta-

ly společně.   Ale myslím, že třeba rok 

počkáme tady, Míša bude jezdit z New 

Yorku sem, malý zatím povyroste, já si 

promyslím, co s kariérou.

To není úplně jednoduché rozhodování.

Není, ale výhoda je, že je mi opravdu 

teprve třiadvacet. I  kdybych třeba na 

dva roky odjela, pak můžu zase začít 

znovu.  Mám poslední dobou pocit, že 

pro herečky mého věku tu není moc 

uplatnění. Spíš se obsazují holky do 

sedmnácti let a  pak nad třicet a  výš. 

Takže by mi asi pracovně nic neuteklo, 

naopak bych v  zahraničí mohla získat 

jiné zkušenosti, které by mi mohly po-

moct. Radši takový krok udělám teď, 

než abych třeba ve čtyřiceti litovala, že 

jsem to nezkusila.

Povězte mi ještě něco o dětství ve 

Španělsku

Táta byl baskytarista. Proto je také na-

dšený z mého partnera, mají společné 

téma. Teď táta pracuje jako parazito-

log a  zabývá se alternativní medicí-

nou, vyléčil spoustu lidí. Pro mě bylo 

dětství, které jsem zažila, nejkrásnější, 

jaké mohlo být.  Spousta lidí nechápa-

la, jak to moje máma mohla zvládat, 

že tu s  námi byla sama. Ale mně na 

tom nepřipadá nic složitého. Záleží na 

tom, jaký vztah mezi sebou ti dva lidé 

mají a jak se na všem domluví.  A naši 

měli a mají vztah výborný. Pro mě byly 

vždycky složité návraty zpátky do Čes-

ké republiky. Byla jsem malá, kudrnatá 

a od španělského sluníčka úplně černá, 

takže mě děti docela šikanovaly. Ale 

stálo to za to, možnost žít v  zahrani-

čí mi dala jiné vnímání, nadhled nad 

spoustu věcí. Všem bych doporučila 

žít nějakou dobu v cizině. Jsem v šoku 

z toho, jak dokážou být lidi u nás ně-

kdy nenávistní a  rasističtí. A  děti umí 

být kruté. Chtěla jsem být ke všem 

kamarádská a  otevřená, ale narážela 

jsem. Možná mi dávaly zabrat pro-

to, že jsem pro ně byla otravná, kdo 

ví. Ale neměnila bych. A pokud budu 

moct svým dětem dopřát vyrůstat čás-

tečně taky multikulturně, udělám to.

Mluvila jste v mužském rodě, znamená 

to, že budete mít chlapečka?

My jsme si původně mysleli, že čekám 

holčičku, ale pak mi tři doktoři řekli, 

že to bude chlapeček. Ale hodně se mi 

zhoršila pleť, což zase odpovídá spíš 

holčičce. Ještě nemáme jméno, pořád 

se nemůžeme rozhodnout.  Mám kníž-

ku, kde jich je spousta, včetně původu 

a významu, pořád v ní listuju. Líbilo by 

se mi jméno, které má nějaký význam 

nebo je spjaté s  nějakou postavou. 

Nemůžeme se rozhodnout, je to vel-

ká zodpovědnost. Líbila se mi arabská 

jména, ale zaujala mě i  francouzská 

nebo italská. Jen nevím, jak budou 
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ladit s  příjmením. Určitě bychom ale 

chtěli dát chlapečkovi jméno, které se 

bude dobře vyslovovat i v zahraničí. Je 

taky možné, že se pro jméno rozhod-

neme teprve, až se malý narodí, až ho 

uvidíme, a v tu chvíli nás napadne, jaké 

jméno se pro něj hodí. Prý je na to lhůta 

až měsíc po porodu. Tak je vlastně ještě 

čas. (smích). Já mám pořád čas na všech-

no. Ještě jsem ani nezačala nakupovat 

výbavu, i  když vlastně skoro všechno 

mám od sestry, nějak jsem ještě nezača-

la tak zvaně hnízdit.  Kamarádky, které 

jsou taky těhotné, mi pořád povídají, 

jak zařizují, nakupují, já nic. Já nemám 

ani sbalenou tašku do porodnice.

Budete rodit v Praze?

Ne, v porodnici v Krnově. Chtěla bych 

zažit hypnoporod. Což neznamená 

porod, při kterém mě někdo uvede do 

hypnózy, jak si většina lidí myslí, ale po-

rod, při kterém budu moct využít rela-

xační techniku i hudbu, dítě se narodí 

do vody a  za pomoci duly. Našla jsem 

si, že právě v  Krnově takové porody 

umožňují.  Nechci, aby se dítě narodilo 

do stresu, kdy na ně svítí spousta světel 

a  někdo mu rychle přestřihne pupeč-

ní šňůru, kdy je kolem křik a  chladné 

prostředí běžných porodnic.   Chodím 

na přípravné kursy, pročítám si příbě-

hy a  zkušenosti žen, které takový po-

rod prožily. Občas se bohužel setkávám 

s reakcemi typu: Prosím tě, budeš ráda, 

až se dítě narodí a bude ti jedno, jestli 

u  toho hraje hudba. Je mi líto, že tak 

lidi reagují. Ano, možná bude všech-

no úplně jinak, určitě to bude hodně 

bolet, ale já se na to připravuji a  tě-

ším.  Jsou přece i ženy, které zažily krás-

ný porod i  přes všechnu bolest. Taky 

bych chtěla nechat dotepat pupečník 

a využít ho – stejně jako placentu – na 

výrobu homeopatik a  jiných léků. I  to 

někomu připadá divné nebo až odpor-

né. Už nějaký čas předem budu u rodi-

čů v Hlučíně, odkud je to do porodnice 

necelá hodina cesty. U rodičů mi bude 

dobře, máme tam domek se zahrád-

kou, bude o mě postaráno, abych byla 

co nejvíc v  klidu. Vím, že se může co-

koliv změnit, ale já se nechci stresovat 

předem, nechci mít strach, na porod 

se těším, protože to určitě bude nejzá-

sadnější moment v  mém životě. Proto 

ho beru pozitivně. Na strach je vždycky 

času dost.

Nejstarší vzpomínka na dětství:

Nejstarší vzpomínka musí být opravdu 

velmi stará, jelikož mám záblesky z na-

šeho prvního   bytu a  z  chodítka, kde 

mi nemohlo být více než 8 měsíců. Je 

to zvláštní, co vše si člověk může zapa-

matovat. Mám nádherné vzpomínky na 

společně strávené chvíle s  maminkou 

a sestřičkou, kdy jsme si třeba malova-

ly po stole, společně tancovaly, zpívaly. 

Na tátu mám taky  krásné vzpomínky. 

Vždy když přijel a doma mi to nikdo ne-

řekl, přišla jsem třeba do kuchyně a on 

tam seděl.  Myslím, že jsem měla oprav-

du nádherné dětství a  těším se, až ta-

kové vzpomínky budeme tvořit i tomu 

našemu malému.

Monika Seidlová

Foto Monika Navrátilová

Make up Monika Navrátilová
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